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Tufi Fiad Quedi, 89 - Bairro: Lutz - CEP: 98300 - Fone: (55)3742-5058 - Email: rspmm01@jfrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5000619-87.2016.4.04.7127/RS

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL

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

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL
em face do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO
SUL  -  COREN/RS,  objetivando,  liminarmente,  provimento  judicial  autorizando
expressamente  a  continuidade  do  ato  de  entrega  de  medicamentos  à  população  do
MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO SUL/RS, pelos profissionais da área enfermagem
(enfermeiros,  técnicos e  auxiliares),  à  exceção dos medicamentos antimicrobianos e
controlados de acordo com a Portaria n. 344/98 da Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, evitando prejuízo maior à coletividade. 

Aduz  o  Demandante  que  recebeu,  através  da  Secretaria  Municipal de
Saúde,  cópia  do  Parecer  Normativo  nº  002/2015,  do  COREN,  informando  que  o
COFEN  havia  emitido  o  Parecer  nº  021/2015,  concluindo  que  não  caberia  aos
profissionais de enfermagem a dispensação de medicamentos,  ação esta privativa dos
profissionais farmacêuticos, na forma da lei e normatizações vigentes.

Relatou  que,  analisando  tal  documentação  em  vista  da  Decisão nº
137/2012, do COREN, não haveria alteração nas rotinas de prestação de serviços de
saúde,  porque  a  Decisão  137/2015  expressamente  permitia  aos  profissionais  de
enfermagem a entrega de medicamentos ao usuário.

Noticia que através da Decisão nº 008/2016, o COREN revogou a Decisão
nº 137/2012, que expressamente permitia aos profissionais da enfermagem a entrega de
medicamentos. 

Alega que tal ato impactou e prejudicou diretamente ao atendimento na
área  da  saúde,  culminando  na  redução  do  acesso  aos  medicamentos  com evidente
agravamento da saúde pública, pela interrupção do ciclo de atenção à saúde. 

Informou  que  a  atenção  básica  à  saúde  no  MUNICÍPIO  DE
TIRADENTES DO SUL é prestado em cinco postos de saúde (sede mais quatro postos
no  interior),  os  quais  constam  como  dispensários  de  medicamentos  prescritos  por
profissionais  habilitados.  Além  disso,  existem  equipes  dos  ESFs  que prestam
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atendimento á população específica (domicílios,  asilos,  casas de passagem) nas quais
atuam equipes multiprofissionais na área da saúde, sem a obrigatoriedade de profissional
da área de farmácia.

Diz  que  quando  a  entrega  de  medicamentos  resta  impossibilitada  na
mesma unidade de saúde em que o usuário foi atendido ou na mais próxima de sua
residência, há necessidade deste se deslocar á farmácia central, a qual, diante da prática
de medicamentos ser de forma descentralizada, não está estruturada para a repentina
demanda gerada pelo fechamentos das demais dispensadoras.

Sustenta que o prejuízo à população, em especial do interior do Município,
é real e imediata, gerando sua desassistência pela distância, pela ausência de recursos
financeiros para pagar pelo deslocamento e pelas condições de acessibilidade devido ao
restrito transporte coletivo.

Afirma que o Ministério Público Estadual propôs ao COREN-RS, a partir
de requerimento de diversos representantes vinculados a área da saúde, a suspensão da
medida, com a composição Grupo de Trabalho para discussão de medidas alternativas, o
que não foi acolhido pelo Conselho.

Alega que não é necessária a presença de um profissional farmacêutico
nos dispensários de medicamentos das unidades de saúde municipal, e estas unidades
nada mais são do que setores que fornecem/entregam medicamentos aos usuários do
sistema  de  saúde,  por  consequente,  esta  ação,  de  entregar,  fornecer  ao  usuário  o
medicamento  prescrito  não  é  uma  ação  técnica  da  qual  estejam  impedidos  os
profissionais da enfermagem, por falta de competência técnica.

Defende  que  a  medida  administrativa  do  COREN  extrapola  os  limites
previstos na  legislação que regulamenta  a  atuação dos profissionais de  enfermagem,
estabelecendo restrições ao pleno exercício da profissão e obstando a concretização da
descentralização dos serviços de  saúde e  atendimento integral ao usuário,  conforme
previsto no art. 198 da Constituição Federal.

Foi intimada a parte Autora a atribuir correto valor à causa.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

1. Recebo a petição do Ev. 5 como emenda à inicial. 

Retifique-se o valor atribuído à causa (R$ 18.309,36).
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2. Verifico, também, que o Demandante no momento da distribuição do
processo  o  cadastrou  com a  classe"Tutela  Antecipada  Antecedente".  No  entanto,
observo  tratar-se  de  processo  que  deve  tramitar  pela  classe  processual
"PROCEDIMENTO COMUM".

Retifique-se.

3. Do pedido de tutela de urgência.

A teor do art. 300 do CPC/2015, o Juiz poderá conceder a tutela provisória
de  urgência  quando houver  nos autos elementos que evidenciem a  probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência é instituto de aplicação excepcional, não podendo ser
ministrada na ausência de qualquer um desses requisitos. Portanto é necessário que as
alegações da  inicial  (probabilidade do direito)  sejam relevantes a  ponto de,  em um
exame perfunctório, 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. 

Deve  estar  presente,  também,  a  indispensabilidade  da  concessão  da
medida (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), a fim de que não haja
ameaça à perda do direito ou a sua ineficácia, o que poderia ocorrer se a tutela judicial a
ser deferida à parte somente lhe fosse alcançada ao final do processo.

No caso vertente,  verifico  a  existência  da  probabilidade  do direito  nas
alegações autorais.

No caso em tela a Decisão Coren/RS nº 008//2016 dispõe que (vento 1,
res4):

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

§2º  Entenda-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;”. 
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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."

Extrai-se do acima transcrito que a decisão anterior, nº 137/2012, permitia
ao profissional de enfermagem a entrega de medicamentos.

Já a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dispõe que:

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;

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

(...)

Cotejando a legislação aplicável ao caso, conclui-se que não há vedação
legal  quanto  à  entrega  de  medicamentos  pelo  profissional  de  enfermagem.  Assim,
conclui-se que a Decisão Coren/RS nº 008/2016 realizou uma restrição não prevista na
legislação. Ressalte-se que a medicação a ser entregue pelo profissional de Enfermagem
é somente aquela que conste de rol previamente disponível no dispensário em que atue,
visto que a medicação sob controle especial ou de alto risco continuará sendo entregue
à população sob a supervisão de profissional Farmacêutico.

Em  suma,  está  presente  a  probabilidade  de  direito  no  caso  em  tela,
conforme a presente fundamentação.

Por derradeiro, também presente o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo. Isso porque trata-se de entrega de medicamentos em cinco unidades de
saúde, garantindo acesso à população do Município de Tiradentes do Sul.

Para corroborar o exposto, colaciono os seguintes precedentes oriundos do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
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ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART.  543-C DO CPC.  CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA.  DISPENSÁRIO DE
MEDICAMENTOS.  PRESENÇA  DE  FARMACÊUTICO.  DESNECESSIDADE.  ROL
TAXATIVO NO ART.  15  DA LEI N.  5.991⁄73.  OBRIGAÇÃO POR REGULAMENTO.
DESBORDO DOS LIMITES LEGAIS.  ILEGALIDADE.  SÚMULA 140  DO EXTINTO
TFR. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ.1. Cuida-se de recurso especial representativo da
controvérsia,  fundado  no  art.  543-C  do  Código  de  Processo  Civil  sobre a
obrigatoriedade, ou não, da presença de farmacêutico responsável em dispensário de
medicamentos  de  hospitais  e  clínicas  públicos,  ou  privados,  por  força  da  Lei  n.
5.991⁄73.2.  Não  é  obrigatória  a  presença  de  farmacêutico  em  dispensário  de
medicamentos, conforme o inciso XIV do art. 4º da Lei n. 5.991⁄73, pois não é possível
criar a postulada obrigação por meio da interpretação sistemática dos arts. 15 e 19 do
referido diploma legal.3.  Ademais,  se eventual dispositivo regulamentar,  tal  como o
Decreto n. 793, de 5 de abril de 1993 (que alterou o Decreto n. 74.170, de 10 de junho
de 1974), fixar tal obrigação ultrapassará os limites da lei, porquanto desbordará o
evidente rol taxativo fixado na Lei n. 5.991⁄73.4. A 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. Precedentes.5.  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
(cinqüenta) leitos,  ao teor  da regulamentação específica do Ministério da Saúde; os
hospitais e equivalentes, com mais de 50 (cinqüenta) 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.6. Recurso sujeito ao
regime  do  art.  543-C  do  CPC,  combinado  com a  Resolução  STJ  08⁄2008.Recurso
especial improvido.  (STJ,  Resp 1.110.906/SP,  1ª Seção,  maioria,  data do julgamento
23/05/2012, relator Min. Humberto Martins)

ADMINISTRATIVO.  CONSELHO  REGIONAL  DE  FARMÁCIA.  DISPENSÁRIO  DE
MEDICAMENTOS.  PRESENÇA  DE  PROFISSIONAL  HABILITADO.
DESNECESSIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "embora o
dispensário  de  medicamentos  em  unidades  básicas  de  saúde  não  tenha  sido
expressamente incluído no rol do artigo 19 da Lei n° 5.991⁄73, é entendimento desta
Turma que tais  unidades se assemelham aos chamados "postos de medicamentos" e
dispensam  o  registro  no  Conselho  Regional  de  Farmácia  e  a  manutenção  de
responsável técnico". 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
dispensários  de  medicamentos  não  se  sujeitam  à  exigência  legal  da  presença  de
farmacêutico para funcionamento, requisito existente apenas com relação às drogarias
e  farmácias.  Orientação reafirmada pela Primeira Seção,  no  julgamento do REsp.
1.110.906⁄SP,  submetido ao rito do art.  543-C do CPC.   3.  Agravo Regimental não
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provido  (STJ,  AgRg  no  Resp  518.115/SP,  2ª  Turma,  unânime,  Rel.  Min Herman
Benjamin)

EMENTA:  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)

3.1. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência a fim de
suspender os efeitos da Decisão COREN/RS nº  008/2016,  autorizando o ato de
entrega de  medicamentos à população do MUNICÍPIO DE TIRADENTES DO
SUL/RS,  pelos  profissionais  da  área  Enfermagem  (enfermeiros,  técnicos  e
auxiliares),  com  exceção  dos  medicamentos  antimicrobianos  e  controlados  de
acordo com a Portaria nº 344/98 da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

4.  O art.  334,  § 4°,  CPC/2015, elenca duas hipóteses que dispensam a
realização da audiência de conciliação, a saber: a) quando ambas as partes rejeitam a
possibilidade de conciliar (inciso I); b) quando não se admitir a autocomposição (inciso
II).

Tenho que deve ser conferida interpretação extensiva ao disposto no inciso
II, de forma a abarcar, como hipótese que não admite a composição, aquelas matérias
nas quais o próprio julgador já vislumbra a impossibilidade de conciliação.

Assim,  neste momento processual não é razoável designar audiência  de
conciliação.

5. CITE-SE o COREN/RS para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o
feito ou manifestar interesse em conciliação.
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6. Apresentada contestação, dê-se vista ao Autor, inclusive para que diga
acerca de eventual prescrição.

7. Nos respectivos prazos (defesa e réplica), as partes deverão dizer acerca
de eventuais provas que pretendam produzir.

8. Nada requerido, estando os autos saneados, concluam-se para sentença.

Intimem-se, sendo o Réu para dar imediato cumprimento à decisão.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO RODRIGO MAFFASSIOLI DE OLIVEIRA, 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
710002194584v22 e do código CRC d4333792.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO RODRIGO MAFFASSIOLI DE OLIVEIRA
Data e Hora: 14/04/2016 13:42:51
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