
 

SEDE: Av. Presidente Vargas, 502 – 3º 4º 5º 6º e 9º andar – Centro – RJ – CEP: 20071-000 

Telefax: (21) 3232-8730 - 2233-6337 - 2516-1353 - 2253-4814 - 2233-1025  
HOME PAGE www.coren-rj.org.br 

 

MEMORANDO Nº         /2020 – PROCURADORIA GERAL 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2020. 

De: PROCURADORIA GERAL 

Para: PRESIDÊNCIA 

 

Assunto: Ações da Procuradoria Geral 

 

 

Excelentíssima Senhora Presidente, 

 

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente para expor as ações 

judiciais realizadas pela Procuradoria Geral durante a pandemia do novo Coronavírus, em 

atendimento à Decisão COREN/RJ nº 703/2020 que em seu anexo único fixa as seguintes 

diretrizes: 

 
“Ajuizamento de ações judiciais para assegurar o exercício profissional 

seguro e livre de riscos e danos ao trabalhador de enfermagem em 

conjunto com os Departamentos de Ética e Fiscalização.  

 

Atuar junto às Defensorias Públicas para garantia da assistência de 

enfermagem segura e compatível com protocolos oficiais de manejo da 

pandemia.” 

 

Face ao direcionamento, esta Procuradoria vem promovendo ações judiciais 

e requerendo ingresso em diversos feitos na condição de amicus curiae, levando ao 

conhecimento do Poder Judiciário a realidade calamitosa consignada nos relatórios de 

fiscalização e exigindo providências imediatas para garantir as condições mínimas para o 

exercício da enfermagem. 

 

Neste cerne, destaca-se a atuação do COREN/RJ nos autos da ação civil 

pública de nº 501749162.2020.4.02.5101 movida pela DPU em parceria com o MPF em 

face da União, Estado e Município do Rio de Janeiro, Fiocruz e Fiotec. Nesta ação, o 

Conselho na condição de amicus curiae vêm instruindo o MM. Juízo com os pareceres 

técnicos e relatórios de fiscalização a respeito do dimensionamento de profissionais da 
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enfermagem, quantitativo de leitos, fornecimento de EPIs, etc., inclusive acompanhando 

o MM. Juízo nas inspeções in loco. (anexo) 

 

Também digna de nota, é a liminar deferida nos autos da ação civil pública 

de nº 5026176-58.2020.4.02.5101/RJ movida pelo COREN/RJ para determinar o 

afastamento dos profissionais da enfermagem estatutários do Estado do Rio de Janeiro 

pertencentes ao grupo de risco. Tal decisão foi objeto de recurso que suspendeu os efeitos 

da liminar até o pronunciamento final do E. TRF2. 

 

No que tange aos servidores do Município do Rio de Janeiro, o magistrado 

entendeu que já existe regulamentação municipal que garante aos servidores em grupo de 

risco o afastamento do trabalho presencial, conforme regra geral contida no Decreto 

Municipal nº 47.247 de 2020, entretanto, na prática fica ao crivo dos gestores das 

unidades de saúde a liberação dos profissionais da enfermagem, razão pela qual o 

COREN/RJ interpôs recurso a fim de garantir o afastamento voluntário destes 

profissionais. 

 

Quanto aos servidores vinculados à União Federal, o Conselho Federal de 

Enfermagem obteve provimento liminar nos autos da ação civil pública de nº 1022991-

69.2020.4.01.3400 que tramita na 8ª Vara Federal do Distrito Federal, na decisão o MM. 

Juízo determinou que os profissionais da enfermagem pertencentes ao grupo de risco não 

devem realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de 

Síndrome Gripal, impondo-se o afastamento destes profissionais de tais atividades. 

 

Em relação aos profissionais da enfermagem que integram os quadros das 

Organizações Sociais, vale registrar que o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato dos 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem estão pleiteando junto à Justiça do Trabalho do 

Rio de Janeiro o afastamento dos profissionais do grupo de risco, bem como o 

fornecimento de equipamentos de proteção individual, contanto com irrestrito  apoio do 

COREN/RJ. 
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Neste sentido, relevante destacar a atuação do COREN/RJ nas ações de nº 

0100346-94.2020.5.01.0004, 0100294-80.2020.5.01.0010, 0100306-19.2020.5.01.0035 

e 0100323-83.2020.5.01.0058, movidas pelo Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de 

Enfermagem do Rio de Janeiro – SATEMRJ, respectivamente em face da Fundação 

Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Casa de Saúde São José, Cruz Vermelha Brasileira 

e Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

Ainda em relação às Instituições privadas, o Conselho Federal de 

Enfermagem ingressou com as ações civis públicas de nº 1023025-44.2020.4.01.3400 e 

1023064-41.2020.4.01.3400 em face da Federação Brasileira de Hospitais e Federação 

Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, respectivamente. Tais ações tramitam na capital 

federal e estão pendentes de exame do mérito. 

 

Também é relevante registrar a tutela de urgência deferida ação civil pública 

de nº 5026417-32.2020.4.02.5101 movida em face do Município do Rio de Janeiro, a fim 

de corrigir as irregularidades identificadas pela Fiscalização junto ao Hospital Municipal 

Rocha Maia. 

 

No provimento liminar o magistrado determinou que o Município comprove 

em Juízo as providências adotadas para a contratação, ainda que emergencial, de 

profissionais de enfermagem para atendimento à demanda extraordinária de pacientes em 

razão da pandemia, bem como o quantitativo de cada item de equipamento de proteção 

individual entregue ao Hospital Municipal Rocha Maia desde o mês de fevereiro/2020. 

 

Além disso, determinou a disponibilização de ambiente específico para 

descanso dos profissionais da enfermagem, provido de mobiliário adequado e com área 

útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço, dotado de 

conforto térmico e acústico adequado para repouso, alimentação, higiene pessoal e 

necessidades fisiológicas dos profissionais da enfermagem. 
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Destaca-se também a ação civil pública de nº 5001617-16.2020.4.02.5108 

movida pelo COREN/RJ em face do Município de Cabo Frio, em virtude das 

irregularidades verificadas no Hospital São José Operário/Hospital Central de 

Emergência, onde foram identificadas 19 (dezenove) irregularidades nos serviços de 

enfermagem. Com a intimação da Direção do Hospital, algumas das irregularidades 

foram saneadas, prosseguindo o feito em relação às demais. 

 

Além disso, em parceria com o Ministério Público do Trabalho nos autos das 

ações civis públicas de nº 0100370-10.2020.5.01.0009, nº 0100382-50.2020.5.01.0065 e 

nº 0100393-73.2020.5.01.0067,  o COREN/RJ na condição de assistente litisconsorcial 

busca a correção das irregularidades identificadas no Hospital Municipal Salgado Filho, 

Hospital Municipal Souza Aguiar e Hospital de Campanha Maracanã. 

 

Vale citar ainda a atuação do COREN/RJ na instrução da ação civil pública 

de nº 0011458-69.2020.8.19.0014 movida pela Defensoria Pública do Estado onde se 

busca a conclusão da instalação do Hospital de Campanha na cidade de Campos dos 

Goytacazes, bem como a ampliação dos leitos de enfermaria e de terapia intensiva (UTI) 

de referência para COVID-19. 

 

Nesta mesma linha, o COREN/RJ instrui a ação civil pública de nº 0000838-

97.2020.8.19.0078 movida pela Defensoria Pública do Estado em face do Município de 

Armação de Búzios que dentre outras providências busca o fornecimento de 

equipamentos de proteção individual, contratação de profissionais da saúde, ampliação 

da estrutura de atendimento e afastamento dos profissionais da grupo de risco. 

 

Registre-se também participação do COREN/RJ na instrução do processo de 

nº 0029282-83.2020.8.19.0000 movido pela Defensoria Pública do Estado em face do 

Município de Paracambi para a organização e ampliação da rede assistencial, 

fornecimento de equipamentos de proteção individual, entre outros aspectos. 
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Atualmente, a Gerência de Fiscalização juntamente da Presidência do 

COREN/RJ a partir do detido exame das denúncias recebidas e das evidências colhidas 

in loco, apontam o norte de atuação da Procuradoria Geral para as situações de maior 

gravidade e relevante interesse institucional. 

 

Com o contingente de pessoal reduzido e todas as limitações decorrentes da 

pandemia, esse “termômetro” têm sido fundamental para potencializar a atuação judicial 

do Conselho de Enfermagem, viabilizando uma intervenção mais precisa e com maior 

possibilidade de êxito. 

 

Sendo estas as informações relevantes para o momento, renovo os votos de 

elevada estima e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ALLEX PIRES GUEDES DOS SANTOS 

Procurador Geral do COREN-RJ 

OAB 208.468-RJ – Mat. 402  
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