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Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
2ª Vara Federal de Rio Grande

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5003138-16.2016.4.04.7101/RS

AUTOR : MUNICÍPIO DO RIO GRANDE/RS

RÉU: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL - COREN/RS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se  de  procedimento  comum,  ajuizado  pelo  MUNICÍPIO  DO  RIO
GRANDE,  com  pedido  de  tutela  provisória  de  urgência,  contra  o  CONSELHO
REGIONAL  DE  ENFERMAGEM  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL  -  COREN /RS,
requerendo:

"a) Liminarmente, a concessão de tutela de urgência, no sentido de suspender a eficácia da
decisão COREN/RS n.º 8, conforme alhures afirmado, em relação ao autor;"

Narrou o autor que, dentre as suas funções constitucionais, está o atendimento
básico de saúde, que ocorre em postos de saúde e unidades de pronto atendimento - UPA's.
No cumprimento desta atribuição, são dispensados medicamentos, os quais estão a cargo de
enfermeiros e técnicos de enfermagem. O autor foi notificado pelo réu que os enfermeiros
estão vedados a fornecer ao consumidor drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos de
forma gratuita ou remunerada, conforme decisão COREN-RS nº 008/2016.

Alegou  que  as  atribuições  profissionais  de  enfermeiros  e  técnicos  de
enfermagem estão dispostas na Lei  nº  7.498/86,  na qual  não há proibição de dispensar
medicamentos,  havendo,  inclusive,  disposição  que  permite  ao  enfermeiro  prescrever
medicamentos.

Asseverou que "não há proibição de entregar medicamentos, desde que tal ato
faça parte da atividade prestada pelo serviço de saúde a que pertença o enfermeiro, como é
o caso apontado."

Aduziu,  ainda,  que "ao que pese faça parte  da  atribuição do profissional
farmacêutico,  a  entrega  de  medicamentos  não  é  exclusividade  do  profissional,  sendo
escusada sua presença em dispensários públicos."

Argumentou  que  a  Lei  nº  5.991/73  que  regulamenta  a  profissão  de
farmacêutico não exige a presença de tais profissionais em dispensários de medicamentos,
diferente  de  farmácias  e  drogarias  e  que  "é  permitido  ao  enfermeiro  prescrever
medicamentos e não havendo legislação que proíba a entrega de medicamentos, não pode
mera decisão administrativa obstar serviço essencial aos munícipes, pois, não há dúvida,
caso  não  possam  os  enfermeiros  praticar  tais  atos,  o  serviço  de  fornecimento  de
medicamentos contínuos à população necessitada será paralisado."
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Mencionou  que  tal  exigência  causará  centralização  na  distribuição  de
medicamentos, ocasionando maiores deslocamentos aos atendidos.

Destacou  que  o  Município  não  poderá  de  forma  alguma  contratar
farmacêuticos para os postos de saúde, pois não existem cargos a serem providos, bem
como encontra-se em limite prudencial de pessoal, nos termos da Lei Complementar nº
101/00, não sendo possível financeiramente criar e prover novos cargos na administração
municipal.

Fundamentou estarem atendidos os requisitos para a concessão do provimento
antecipatório. Juntou documentos (evento 1).

Não verifiquei, até este momento, "a opção do autor pela realização ou não de
audiência de conciliação ou de mediação" (artigo 319, VII, do Código de Processo Civil).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já o artigo 311 do mesmo Codex,
refere,  por  sua  vez,  que  a  tutela  da  evidência  será  concedida,  independentemente  da
demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No  presente  caso,  tenho  que  se  encontram  presentes  os  requisitos  para
concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito traduz-se pela possibilidade de o juízo,  com as
provas trazidas com a inicial, acolher o pedido da parte autora em uma posterior sentença
que julgará o mérito, após a cognição exauriente e o alcançamento da certeza do direito
postulado. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no presente
caso,  diz  respeito  a  não  dispensação  de  medicamentos  em postos  de  saúde  ou  UPA's
localizados nos bairros da cidade, devendo o beneficiário de remédio gratuito, fornecido
administração municipal, ter de se deslocar até o centro da cidade para obter a medicação,
da qual faz uso, em muitos casos, continuo.

No  caso  o  requisito  atinente  à  probabilidade  do  direito   se  faz  presente
conforme verifica-se abaixo.

Previa  a  Decisão  COREN-RS  nº  137/2012  que  a  "Aos  Profissionais  de
Enfermagem é permitida aentrega de medicamentos,  definido este termo como o ato
simples  que  visa  transferir  um  medicamento  do  estoque/prateleira,  para  as  mãos  do
usuário,  com exceção dos medicamentos antimicrobianos e controlados de acordo pela
Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. "

Conforme  disposto  acima,  a  dispensação  de  medicação  a  usuários já  era
considerada ato privativo dos profissionais Farmacêuticos (art. 2º) e a Decisão COREN-RS
nº 137/2012 apenas possibilitava aos profissionais de Enfermagem a entrega da medicação,
o que passou a ser vedado pela revogação pela Decisão COREN-RS nº 008/2016: 

 Art. 1º - É vedado aos Profissionais de Enfermagem, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares
de  Enfermagem,  realizar  dispensação  de  medicamentos e/ou  supervisão  em  unidades
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farmacêuticas de estabelecimentos de saúde. 

§1º Os Profissionais de Enfermagem não possuem competência técnica, ética e legal para
realizar dispensação de medicamentos e supervisão em farmácias de estabelecimentos de
saúde; 

§2ºEntenda-se como dispensação de medicamentos o conceito adotado no Art. 4º, inciso XV,
da  Lei  nº  5.991/73:  “Dispensação  –  ato  de  fornecimento  ao  consumidor  de  drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não;”. 

Art. 2º - Fica revogada a Decisão COREN-RS nº 137/2012, que dispõe sobre Profissional
de Enfermagem realizar a entrega de medicamentos nas farmácias e/ou dispensários de
medicamentos. Grifei.

Depreende-se, outrossim, que a Decisão COREN-RS n.º 137/2012 (OUT10),
publicada  em 03/12/2012,  anteriormente  já  dispunha  sobre  a  dispensação  e entrega  de
medicação pelos aludidos profissionais nos seguintes termos:

"Art.1º - Aos Profissionais de Enfermagem é permitida a entrega de medicamentos, definido
este termo como o ato simples que visa transferir um medicamento do estoque/prateleira,
para as mãos do usuário, com exceção dos medicamentos antimicrobianos e controlados
de acordo pela Portaria nº 344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde.

Parágrafo Primeiro:  A entrega dos medicamentos deve ser  supervisionada por  01 (um)
Farmacêutico Responsável Técnico.

Parágrafo  Segundo:  A farmácia  e/ou dispensário  de  medicamentos  onde  se realizará  a
prestação  do  serviço  deve  estar  regular  junto  ao  Conselho  Regional  de  Farmácia  e
Vigilância Sanitária.

Art. 2º - A dispensação de medicamentos é ato privativo dos Profissionais Farmacêuticos."
(Grifei)

A dispensação de medicação a usuários já era considerada ato privativo dos
profissionais  Farmacêuticos,  possibilitando-se,  aos  profissionais  de  Enfermagem,  nos
termos da Decisão COREN-RS n.º 137/2012, apenas a entrega da medicação, o que passou
a ser vedado por ocasião da revogação desta decisão pela superveniente, que é alvo da
presente controvérsia.

Ora, pelo que se depreende do então trazido à análise deste Juízo, tem-se que,
ao revogar expressamente a Decisão COREN-RS n.º 137/2012, que permitia ao Profissional
de Enfermagem realizar a entrega de medicamentos nas farmácias e/ou dispensários de
medicamentos,  a  Decisão COREN-RS n.º  008/2016 estabeleceu restrição  sem qualquer
amparo legal.

Analisando o teor da Decisão COREN-RS n.º 008/2016, verifico que inexiste
lei prevendo a proibição imposta pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do
Sul. O conceito de dispensação está previsto na Lei sobre o  Controle Sanitário do Comércio
de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, n.º 5.991/73:

Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:

(...)

XIV  -  Dispensário  de  medicamentos  -  setor  de  fornecimento  de  medicamentos
industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente;

Evento 3 - DESPADEC1 https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_docum...

3 de 7 08/06/2016 09:14



XV - Dispensação - ato de fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos, a título remunerado ou não;

(...)

A legislação vigente sobre o profissional farmacêutico (decreto nº 85.878/81)
prevê a atribuição de dispensação de medicamentos:

Art 1º São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos:

I  -  desempenho  de  funções  de  dispensação  ou  manipulação  de  fórmulas  magistrais  e
farmacopéicas, quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza privada; (...)

Por sua vez, a Lei nº 7.498/86, que disciplina a regulamentação do exercício
da enfermagem, estabeleceu que:

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

(...)

II - como integrante da equipe de saúde:

(...)

c) prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina
aprovada pela instituição de saúde; Grifei.

Em face do exposto acima, conclui-se que não há na lei referência expressa
à  entrega de  medicamentos  por  profissionais  da  enfermagem,  por  outro  lado,  não  há
vedação. Sendo assim, ab initio, por não estar previsto em lei , entendo que não pode a
restrição ser feita por expediente infralegal do COREN-RS.

Nesse sentido, os seguintes julgados do TRF da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO.  DISPENSÁRIO  DE  MEDICAMENTOS  EM  ESTABELECIMENTO
HOSPITALAR DE PEQUENO PORTE. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL.
(IN)EXIGIBILIDADE.  É  firme  na  jurisprudência  o  entendimento  no  sentido da  não
obrigatoriedade da presença de farmacêutico responsável em dispensário de medicamentos
mantido por "pequena unidade hospitalar ou equivalente" (art. 4º, XV, da Lei n.º 5.991/73),
assim  considerada  aquela  com  até  50  (cinquenta)  leitos,  ao  teor  da  regulamentação
específica do Ministério da Saúde (Súmula 140/TFR). (STJ, 1ª Seção, REsp 1110906/SP, Rel.
Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  julgado  em  23/05/2012,  DJe  07/08/2012).  A  Lei  n.º
13.021/14(que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas) não
revogou a íntegra da Lei n.º 5.991/73, nem disciplinou o funcionamento de dispensário de
medicamentos  em pequena unidade hospitalar  ou equivalente,  do  que se infere  a  plena
vigência da norma que conceitua "Dispensário de Medicamentos - setor de fornecimento de
medicamentos  industrializados,  privativo  de pequena unidade hospitalar  ou equivalente"
(art. 4º, inciso XVI) e, portanto, da orientação jurisprudencial que nela se fundou.(TRF4, AC
5053502-72.2014.404.7000,  QUARTA  TURMA,  Relatora  p/ Acórdão  VIVIAN  JOSETE
PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 06/04/2016) (Grifei)

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  CONSELHO  REGIONAL  DE
FARMÁCIA.  POSTO  DE  SAÚDE.  DISPENSÁRIO  DE  MEDICAMENTOS.
DESNECESSIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO. O dispensário de
medicamentos  de  Posto  de  Saúde,  em  que  é  realizada  somente  a  distribuição  de
medicamentos industrializados conforme receituário médico, não gera a necessidade de
responsabilidade técnica de profissional farmacêutico. Questão apreciada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.110.906/SP, representativo da
controvérsia. (TRF4, AC 0013856-33.2015.404.9999, TERCEIRA TURMA,Relator SÉRGIO
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RENATO TEJADA GARCIA, D.E. 02/12/2015) (Grifei)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  CONSELHO
REGIONAL DE FARMÁCIA. POSTO DE SAÚDE. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS.
DESNECESSIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DE  PROFISSIONAL  HABILITADO  E
REGISTRADO. 1.  A distribuição  de  medicamentos  industrializados,  em atendimento  à
população em posto de saúde, prescinde de profissional habilitado. 2. A Lei n°5.991/73, ao
prescrever  obrigatoriedade de presença de farmacêutico  em drogarias  e  farmácias,  não
inclui os dispensários de medicamentos. (TRF4, AC 5003704-90.2015.404.7200, TERCEIRA
TURMA,Relator  p/  Acórdão  FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado  aos  autos  em
09/10/2015) (Grifei)

Nesse sentido já se manifestou o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE
DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. QUESTÃO
ANÁLOGA À DECIDIDA PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, NA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  1. A Corte Especial do STJ
entendeu não ser cabível agravo contra decisão que nega seguimento ao recurso especial
com apoio no art. 543-C, § 7º, I, do CPC (QO no Ag 1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, Corte Especial, julgado em 16.2.2011, DJe 12.5.2011). 2. Conforme entendimento
sedimentado  pela  Primeira  Seção  no  julgamento  do  REsp  1.110.906/SP,  realizado  na
sistemática do art. 543-C do CPC, "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no  sentido  de  que  não  é  obrigatória  a  presença  de  farmacêutico  em  dispensário  de
medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando - inclusive - a aplicação da Súmula 140
do extinto Tribunal Federal de Recursos. O teor da Súmula 140/TFR - e a desobrigação de
manter profissional farmacêutico - deve ser entendido a partir da regulamentação existente,
pela  qual  o  conceito  de  dispensário  atinge  somente  pequena  unidade  hospitalar  ou
equivalente"; (art. 4º, XV, da Lei n. 5.991/73); atualmente, é considerada como pequena a
unidade hospitalar com até 50 (cinquenta) leitos, ao teor da regulamentação específica do
Ministério da Saúde; os hospitais e equivalentes, com mais de 50 (cinquenta) leitos, realizam
a  dispensação  de  medicamentos  por  meio  de  farmácias e  drogarias  e,  portanto,  são
obrigados  a  manter  farmacêutico  credenciado  pelo  Conselho  Profissional,  como  bem
indicado  no  voto-vista  do  Min.  Teori  Zavascki,  incorporado  aos  presentes
fundamentos&quot;. 3. No caso dos autos, observando o teor do acórdão a quo, nota-se que
houve decisão em sintonia com o entendimento sedimentado pelo STJ, na sistemática do art.
543-C do CPC. O Conselho recorrente pretende reavivar a discussão da necessidade de
técnico farmacêutico em dispensário de medicamentos, tentando fazer crer que as Unidades
Básicas de Saúde mereceriam outro  entendimento  a  respeito  da matéria.  Contudo,  suas
alegações não  convencem e  está  nítido  que  sua  pretensão é  rediscutir  tema que já  foi
apreciado  pelo  STJ,  no julgamento do  recurso  repetitivo.  Agravo  regimental  improvido.
(AgRg no AREsp 515.890/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014). 

Desse modo, a vista do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,  não
me  parece  razoável  impedir  que  os  profissionais  de  Enfermagem  procedam  à
simples entrega da medicação aos usuários,  forçando-os a buscá-los em unidades mais
distantes e, muitas vezes, lotadas. 

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se faz
presente diante da inevitável redução do acesso da população aos medicamentos. O ato
normativo  impugnado  traduz-se  em  risco  ao  efetivo  fornecimento  de  medicamentos  à
população, sobretudo em se tratando de municípios que não dispõe de estrutura e mesmo
condição  financeira  orçamentária  que  permita  a  imediata  implementação  das  medidas
determinadas, revelando-se totalmente inviável a exigência de que somente os profissionais
farmacêuticos possam realizar a entrega da medicação.

Cabe destacar que foi solicitado pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Porto Alegre,
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ao TRF da 4ª Região,  a instauração de incidente de resolução de demanda repetitiva, nos
termos dos arts. 976 e 977, I, do Código de Processo Civil, nos termos da decisão proferida 
processo 5026062-24.2016.4.04.7100, que veicula questão idêntica a processos, em que os
Municípios autores requerem provimento autorizando expressamente a continuidade do ato
de entrega de medicamentos à população local por profissionais da área de enfermagem,
com  afastamento  da  normatização  constante  da  Decisão  COREN-RS  nº  008/2016.  O
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5017846-34.2016.404.0000 encontra-se
distribuído a 2ª Seção, do TRF da 4ª Região,  aguardando decisão.

Assim,  há  verossimilhança  e  risco  de  dano  irreparável  autorizando  o
deferimento do pedido antecipatório.

Ante o exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgênciapara suspender
a exigibilidade da Decisão COREN-RS nº 008/2016,  autorizando o ato de entrega de
medicamentos à população do Município autor, pelos profissionais da área Enfermagem,
com exceção dos medicamentos antimicrobianos e controlados de acordo com a Portaria n.
344/98 da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Intimem-se, com urgência.

Intime-se a  parte  autora  e  a  ré  para  que,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,
manifestem-se acerca do interesse na realização ou não de audiência de conciliação ou de
mediação.

Havendo interesse na realização de audiência de conciliação, considerando o
teor do artigo 334 do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao CEJUSCON
para designação de audiência de conciliação, intimação da parte autora e citação da parte ré,
que ficam desde já determinados.

Em não sendo remetidos os autos ao CEJUSCON, cite-se, ficando o(s) réu(s)
cientificado(s) de que, apresentando contestação, nesta já deverão vir especificadas, de
forma fundamentada,  as  provas  que pretende produzir  (artigo  336,  do  Código  de
Processo Civil).

Apresentada(s) contestação(ões), dê-se vista à parte autora, para réplica, no
prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil), devendo, na
mesma oportunidade,  especificar,  de forma fundamentada,  as provas que pretende
produzir.

Após, conforme o caso, venham conclusos para os fins dos artigos 354 a 357,
do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Rio Grande, data do evento eletrônico.

Documento eletrônico assinado por SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Juiz Federal , na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A
conferência  da  autenticidade  do  documento está  disponível  no  endereço  eletrônico  http://www.trf4.jus.br
/trf4/processos/verifica.php,  mediante  o  preenchimento do código verificador  710002469144v14 e  do código CRC
f129c750.

Informações adicionais da assinatura:
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Signatário (a): SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA
Data e Hora: 06/06/2016 18:45:15
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