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 RÉU: MUNICIPIO DE BREVES 
  
  

 SENTENÇA 
 

Trata-se de ação civil pública movida com as seguintes finalidades:
 

a) o deferimento da tutela provisória requerida, na modalidade tutela da
evidência, nos termos da fundamentação tecida acima, para determinar
ao réu o cumprimento de obrigação de fazer para contar com
profissionais de enfermagem de nível superior durante todo o período
de funcionamento da equipe de Atenção Básica Tradicional do Centro
de Especialidades Clínicas Municipal de Breves;
 
b) sejam, ao fim, os pedidos julgados procedentes, com a consequente
condenação do réu na obrigação de fazer consubstanciada nos termos
descritos no pedido pela tutela provisória, tornando-a definitiva por
sentença;
 
[...]
 
d) a publicação de edital em órgão oficial, a fim de que eventuais
interessados, querendo, possam intervir no processo como
litisconsortes, em conformidade com a previsão legal do art. 94 do
CDC;
 
e) a inversão do ônus da prova, conforme fundamentação tecida linhas
acima; (sic)
  

Eis o suporte fático da inicial:
 

Bem de ver, no caso vertente, objetivando o COREN-PA, por meio do
manejo da ação, a cessação de irregularidades constatadas na execução
dos serviços de enfermagem em instituição clínica, pública ou privada, resta
nesse momento, ascendida sua legitimidade ativa, ante a atribuição legal
conferida aos Conselhos de Enfermagem, uma vez que referida questão diz
respeito à fiscalização do exercício profissional das categorias que lhe são
vinculadas e à qualidade e segurança dos serviços prestados à coletividade.
 
[...]

Seção Judiciária do Estado do Pará 
1ª Vara Federal Cível da SJPA
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A presente ação possui como pano de fundo a constatação de
ilegalidades/irregularidades no serviço de enfermagem do CENTRO DE
ESPECIALIDADES CLÍNICAS MUNICIPAL DE BREVES, vinculada à
Prefeitura Municipal de Breves por meio da Secretaria Municipal de Saúde
de Breves.
 
O serviço de enfermagem da referida instituição passou por inspeção a
partir de 23 de setembro de 2016, ocasião em que se realizou a primeira
fiscalização e foram constatadas variadas não conformidades.
 
A inspeção de retorno ocorreu em 28 de março de 2017, acarretando na
lavratura de TERMO DE FISCALIZAÇÃO (ANEXO I), bem como dos autos
de infração descritos no documento.
 
Das irregularidades apresentadas no produzido RELATÓRIO DE
FISCALIZAÇÃO (ANEXO II) persiste sem solução, dentre outras coisas, a
inexistência de profissional enfermeiro (nível superior) em área de
funcionamento da instituição (Lei nº 7.498/86, arts. 10, incisos XXV e XXVI),
especificamente na equipe de Atenção Básica Tradicional – cujo período de
funcionamento é de segunda a sexta-feira, no horário de 7h-11h e 13h-17h.
 
Como se pode ver da página 15 do documento relativo ao Relatório de
Fiscalização (ANEXO II), a constatação foi feita pela fiscal através de
observação direta e por abordagem de profissionais, dado conhecimento do
fato à Coordenação do serviço de enfermagem e da instituição.
 
Tal situação, que implica no mínimo em grave risco de lesão aos
consumidores dos serviços de saúde, afirma-se novamente, foi constatada e
devidamente comunicada aos representantes da unidade durante a
efetivação da fiscalização, tomando, pois, os responsáveis perfeita ciência
dos fatos ensejadores da notificação e da necessidade da pronta
regularização.
 
Após análise detida de aspectos quanto à estrutura do serviço de
enfermagem, segurança do paciente, ferramentas gerenciais e processos de
trabalho, foi possível o conhecimento das condições do serviço de
enfermagem desenvolvido no Centro de Especialidades Clínicas Municipal
de Breves, bem como a identificação de suas reais limitações e
irregularidades, dentre as quais se destacou, de forma fundamentada na Lei
7.498/86 e no Decreto nº 94.406/87, a ausência de enfermeiros nas
instituições.
 
É notório que para todo o cuidado de enfermagem, em instituições públicas
ou privadas, as ações gerenciais são fundamentais e específicas do
enfermeiro (profissional de nível superior) no seu cotidiano de trabalho e,
portanto, a ausência deste profissional na instituição traz prejuízos à
assistência em saúde oferecida à população, uma vez que há atendimentos
específicos que, no âmbito da enfermagem, em decorrência do grau de
complexidade e da separação estrita de competências operada pela própria
lei, não podem ser delegados aos profissionais de nível médio, estando, por
certo, o enfermeiro compulsado a executá-los e registrá-los, trabalhando
com a Sistematização da Assistência de Enfermagem, garantindo a
segurança e a qualidade no cuidado prestado por si e pelos demais
membros da equipe de enfermagem.
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Diante dessa constatação, o referido Relatório de Fiscalização foi
encaminhado aos gestores da instituição, bem como à Secretaria Municipal
de Saúde e ao Ministério Público Estadual junto ao município, por meio do
OFÍCIO COREN-PA/DEFISC Nº 143/2017, OFÍCIO COREN-PA/DEFISC Nº
144/2017, OFÍCIO COREN-PA/DEFISC Nº 145/2017 e OFÍCIO CORENPA/
DEFISC Nº 156/2017 (ANEXO III), para que tomassem conhecimento das
inconformidades apresentadas. Contudo, em que pese todo o trabalho
técnico desenvolvido pelo Departamento de Fiscalização para resolução das
falhas detectadas, com especificação, inclusive, do arcabouço científico que
baseia a própria legislação, não houve qualquer resolutividade por parte do
Réu, município de Breves.
 
Diante disso, a Procuradoria do Coren-PA foi acionada para, através da
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 087/2017 e NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL Nº 088/2017 (ANEXO IV), cientificar a Secretário
Municipal de Saúde de Breves e Coordenadora do Centro de Especialidades
Clínicas Municipal de Breves quanto à obrigatoriedade legal de dispor de
Enfermeiros durante todo o período de funcionamento das instituições.
 
A partir de então, o município se manifestou ainda no procedimento
administrativo, pó meio de sua Secretaria de Saúde, e encaminhou o Ofício
nº 509/17 - SEMSA, (ANEXO V), no qual informou sobre a contratação de
enfermeira para desenvolvimento de atividades no Hospital Municipal de
Breves do Município de Breves – instituição esta diversa da que foi objeto da
fiscalização do Conselho e, consequentemente, aludida nesta ação.
 
Não houve mais manifestação da parte ré na sede administrativa.
 
Com tais características, Excelência, resta evidente que o réu, de maneira
reiterada, viola íntimo direito coletivo lato sensu, na medida em que coloca à
disposição de parcela da população serviço de saúde em condições
inferiores ao que exige a lei e ao que amplamente reconhece a
jurisprudência pátria.
 
Sendo esse o quadro fático, faz-se uso de um dos instrumentos do processo
coletivo para que o Réu seja compulsado a adotar medidas resolutivas para
a melhor prestação dos serviços de enfermagem, mister esse de relevante
interesse público. (sic)
  

Tutela indeferida. Citado, decorreu o prazo para apresentação de contestação
pelo réu.  
 

Intimados para especificarem provas, as partes mantiveram-se silentes.
 

É o relatório. DECIDO.
 

Eis o que determina a Lei 7.498/1986:
 

Art. 12. O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio,
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em
grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem,
cabendo-lhe especialmente:
 
a) participar da programação da assistência de enfermagem;
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b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do
Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 11 desta lei;
 
c) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau
auxiliar;
 
d) participar da equipe de saúde.
 
Art. 13. O Auxiliar de Enfermagem exerce atividades de nível médio, de
natureza repetitiva, envolvendo serviços auxiliares de enfermagem sob
supervisão, bem como a participação em nível de execução simples, em
processos de tratamento, cabendo-lhe especialmente:
 
a) observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas;
 
b) executar ações de tratamento simples;
 
c) prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
 
d)  participar da equipe de saúde.
 
[...]
 
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.
  

Portanto, a lei exige a presença de enfermeiro para orientar e supervisionar
as atividades desenvolvidas pelo técnico e pelo auxiliar de enfermagem em instituição de
saúde pública ou privada, bem como em programas de saúde.
 

Nesse sentido os seguintes precedentes da Sétima Turma do TRF1: AC
3623-68.2014.4.01.3314, Des. Fed. José Amílcar Machado, julgado em 11/06/2019; AC
29680-34.2015.4.01.3300, Des. Fed. Hercules Fajoses, julgado em 02/10/2018; AC 7039-
25.2016.4.01.4300, Des. Fed. Ângela Catão, julgado em 06/03/2018.
 

No caso em tela, o Relatório de Fiscalização do serviço de enfermagem do
Centro de Especialidades Clínicas Municipal de Breves, confeccionado em 08/05/2017
pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará, apontou, dentre várias irregularidades,
a seguinte (doc. 9939474, fl. 04):
 

7.3. Inexistência de enfermeiro onde são desenvolvidas as atividades de
enfermagem.
 
7.3.1. Dispor de enfermeiro para supervisionar, organizar, orientar,
coordenar, planejar, avaliar a assistência de enfermagem e executar as
atividades privativas durante todo o período em que ocorre o exercício de
enfermagem.
  

Informada da irregularidade e chamada para se manifestar em 15 dias a
respeito (doc. 9939475, fls. 01/03), a parte ré manteve-se silente. Notificada para
comprovar a contratação de enfermeiro na unidade de saúde em 05 (cinco) dias (doc.

Num. 76502580 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ - 25/11/2019 13:59:38
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19112513593824700000075781152
Número do documento: 19112513593824700000075781152



9939476, fls. 03/04), a parte ré informou que a irregularidade havia sido sanada, mediante
atuação de enfermeira do quadro de servidores no Hospital Municipal de Breves/PA,
conforme declaração da própria parte ré anexada (doc. 9939478, fls. 02/03).
 

A declaração sobre a atuação de enfermeira se reportou ao Hospital
Municipal de Breves e não ao Centro de Especialidades Clínicas Municipal de Breves
Clínicas, que foi objeto da fiscalização. Ademais, a declaração não veio acompanhada de
qualquer comprovação do vínculo da enfermeira com o município de Breves assim como
de sua lotação (portaria de nomeação, posse, exercício, lotação, relatórios de ponto etc.).
 

O quadro acima revela que ainda permanece a irregularidade quanto à
ausência de enfermeiro no Centro de Especialidades Clínicas Municipal de Breves
Clínicas.  Não se olvide que, devidamente citada, a parte ré deixou transcorrer o prazo
para sua defesa, e, intimada para especificar provas, nada requereu.
 

Posto isso, não há outra vereda a trilhar senão condenar o município de
Breves/PA a incluir enfermeiro (a) (s) na equipe de Atenção Básica Tradicional do Centro
de Especialidades Clínicas Municipal de Breves.  
 

Advirto (CPC, art. 6°) que esta sentença tem efeitos imediatos.
 

As normas sobre os efeitos desta sentença estão na Lei 7.347/1985 (norma
especial) e não no CPC (norma geral). Assim, a regra é que a sentença seja dotada de
efeitos jurídicos. Apenas em caso de dano irreparável, é que o juiz conferirá efeito
suspensivo ao recurso (art. 14 da Lei 7.347/1985). Neste sentido:
 

As normas processuais que regulam a ação civil pública estão na Lei n.
7.347/85, aplicando-se o CPC, tão-somente, de forma subsidiária. Daí
porque se dizer que a regra do recebimento da apelação contra sentença
proferida em seu âmbito é apenas no efeito devolutivo; podendo ou não o
juiz conferir o efeito suspensivo diante do caso concreto, como especifica o
art. 14 da referida Lei. (trecho da ementa do AgRg no REsp 436.647/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DA
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 14 DA LEI Nº 7.347/85.
SUSPENSIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. 1. A apelação interposta contra
sentença proferida em sede de ação civil pública é recebida, em regra, no
efeito devolutivo. Entretanto pode o magistrado atribuir efeito suspensivo a
fim de evitar dano irreparável à parte interessada. É o que dispõe o art. 14
da Lei nº 7.347/85: "O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte". 2. Na hipótese, manifesta a
excepcionalidade necessária à atribuição do efeito suspensivo à apelação,
na medida em que o cumprimento imediato da sentença ocasionará dano
irreparável, uma vez que eventual exoneração de servidores temporários,
decretada na sentença, implicaria na imediata suspensão de serviços que
exigem do agente nível de conhecimento e aptidão técnica necessários para
atender concretamente às especificidades do Programa Interlegis, 3. Agravo
de Instrumento provido. (AG 0008815-98.2012.4.01.0000, Desembargador
Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, e-DJF1 22/05/2018)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
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PÚBLICA. RECEBIMENTO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
EXCEPCIONALIDADE. DESCABIMENTO. I - Em se tratando de sentença
proferida no bojo de ação civil pública, em que se impõem à promovida
obrigações de fazer e de não fazer, como no caso, o recurso de apelação é
recebido, em regra, somente no seu efeito devolutivo, podendo,
excepcionalmente, ser-lhe conferido efeito suspensivo, nos termos do art. 14
da Lei nº. 7.347/85, nos casos em que restarem comprovados o perigo de
dano irreparável e a plausibilidade de o recurso ser provido, não se
aplicando, em casos que tais, as regras gerais previstas do art. 520 do CPC,
por dispor de regramento legal específico. [...] (AG 0069282-
09.2013.4.01.0000, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma,
e-DJF1 25/05/2015)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO APENAS DEVOLUTIVO.
ART. 14 DA LEI 7.347/85. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO
DE DANO IRREPARÁVEL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ATRIBUI EFEITO
SUSPENSIVO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária de
Goiás, que recebeu apenas no efeito devolutivo recurso de apelação
interposto nos autos da ação civil pública. 2. Dispõe o art. 14 da Lei nº
7.347/85, “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar
dano irreparável à parte”. 3. A Lei nº 7.347/85 contém regramento próprio
que afasta a aplicação do art. 520 do CPC, em razão do qual a apelação,
como regra geral, é recebida no duplo efeito - devolutivo e suspensivo. 4. O
agravante não foi capaz de demonstrar que a exigência de cumprimento
imediato da sentença poderia resultar em lesão de grave ou de difícil
reparação e, muito menos, desequilíbrio econômico-financeiro, o que não se
pode deduzir baseado apenas nas alegações apresentadas. 5. A decisão
judicial, relativamente à discriminação detalhada das chamadas locais,
encontra consonância com a Lei de Defesa do Consumidor e a Lei nº
9.472/97, no inc. IV, do art. 3º. 6. Agravo de instrumento a que se nega
provimento. (AG 0027613-83.2007.4.01.0000, Juiz Federal Evaldo de
Oliveira Fernandes, filho (conv.), Quinta Turma, e-DJF1 28/05/2014)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO. EXCEPCIONALIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. 1. Nos
termos do art. 14 da Lei 7.347/1985, fica a cargo do juiz a excepcional
atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença
proferida na ação civil pública. 2. O presente caso não se reveste da
excepcionalidade necessária à atribuição do efeito suspensivo à apelação
interposta, em face da ausência do periculum in mora e do fumus boni juris.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AGA 0015095-
27.2008.4.01.0000, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso,
Oitava Turma, e-DJF1 21/11/2008)
 
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LEI Nº 7.347/85. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SÓ DEVOLUTIVO. 1.
A Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, é lei de caráter especial
e, ao prescrever no art. 14, que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos
recursos para evitar dano irreparável à parte”, abrange todos os recursos,
inclusive as apelações que, no Código de Processo Civil, deveriam ser
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recebidas obrigatoriamente no efeito suspensivo. 2. Não demonstrada a
possibilidade de dano irreparável, mantém-se a decisão que recebeu a
aplicação apenas no efeito devolutivo. (AG 0019016-43.1998.4.01.0000,
Desembargador Federal Aloisio Palmeira Lima, Primeira Turma, DJ
10/02/2003)
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO DEVOLUTIVO. LEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO
PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. O Ministério
Público é parte legítima para propor ação civil pública visando à nulidade de
ato da administração - empresa pública - tendente à contratação de pessoal
sem prévio concurso público. 2. O recurso de apelação interposto de
sentença proferida em ação civil pública é recebido, em regra, no efeito
devolutivo. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, apenas, para
evitar dano irreparável à parte (Precedentes deste Tribunal e do STJ). 3. Na
espécie não há possibilidade de dano irreparável à agravante, razão pela
qual merece ser prestigiada a decisão que recebeu apenas no efeito
devolutivo, apelação interposta de sentença proferida em ação civil pública.
4. Agravo de instrumento não provido. (AG 0113640-16.2000.4.01.0000,
Desembargador Federal Antônio Savio de Oliveira Chaves, Primeira Turma,
DJ 25/11/2002)
 
PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - APELAÇÃO RECEBIDA TÃO-SÓ NO EFEITO
DEVOLUTIVO - ART. 14 DA LEI 7.347/85 (LACP) - POSSIBILIDADE DE
DANO IRREPARÁVEL À PARTE - CONCESSÃO DO EFEITO
SUSPENSIVO - AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo prescreve o art. 14 da Lei
nº 7.347/85 (LACP), “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte”. Logo, não obstante a lei especial tenha
adotado o sistema recursal do CPC (art. 19), dele afastou-se no tocante à
suspensividade do recurso de apelação, por determinação expressa. Assim,
conquanto o efeito suspensivo seja a regra no Código, na LACP é a
exceção. 2. No julgamento do agravo, cabe ao Relator aquilatar tão-somente
a ocorrência ou não do risco de “dano irreparável à parte”, sem adentrar no
exame de mérito, que se dará no âmbito da apelação eventualmente
interposta. 3. Dado que o cumprimento imediato da sentença poderá causar
tumulto administrativo e queda na qualidade dos serviços públicos, a par de
reduzir a remuneração dos servidores, que tem a natureza de verba
alimentar, recomendável a manutenção da situação fática - que perdura há
quase dez anos - até a decisão judicial definitiva. 4. Agravo provido para
imprimir efeito suspensivo ao recurso. (AG 0018091-42.2001.4.01.0000, Juiz
Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Turma, DJ 09/01/2002).
 
PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO.
RECEBIMENTO. EFEITOS. LEI 7.347/85. 1. O recurso de apelação
interposto de sentença proferida em ação civil pública tem, em regra, efeito
devolutivo. 2. Atribuir efeito suspensivo a tal recurso é faculdade do juiz,
ante à possibilidade de dano irreparável à parte. 3. Agravo improvido. (AG
0027857-90.1999.4.01.0000, Juiz Amilcar Machado, Primeira Turma, DJ
08/05/2000)
  

Não há dano irreparável gerado pelos efeitos imediatos da sentença, pois a
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contratação de poucos enfermeiros não implica grande despesa no orçamento. Além do
mais, será a população mais bem atendida e o município de Breves, que era quem
poderia alegar os danos, preferiu trazer nenhuma alegação aos autos.
 

Por essas razões, julgo procedente o pedido para condenar o município
de Breves/PA a incluir enfermeiro (a) (s) na equipe de Atenção Básica Tradicional
do Centro de Especialidades Clínicas Municipal de Breves, no prazo de 90 dias, o
qual será contado sem qualquer interrupção a partir da ciência do município de
Breves desta sentença.
 

Sem custas nem honorários.
 

Oportunamente arquivem-se.
 

I.
 

Belém/PA, data de validação do sistema.
 

Henrique Jorge Dantas da Cruz
 

Juiz Federal Substituto
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