
Processo / Juízo Réu Objeto Movimentação Processual Valores Observações 
5004084-

10.2020.4.04.7210 
1ª VF de São Miguel 

do Oeste 

SOCIEDADE 
BENEFICENTE 
HOSPITALAR 
MARAVILHA 

Contratar ENF UTI – RDC 
007/2010 

09/12/2020- Ajuizamento da ação   

5005855-
35.2020.4.04.7206 

1ªVF LAGES 

UNIPLAC CRT 18/11/2020- Ajuizamento da ação   

5009893-
96.2020.4.04.7204 

4ªVF CRICIÚMA 

SMS de TREVISO CRT 13/11/2020- Ajuizamento da ação   

5004772-
72.2020.404.7209 

1ªVF JARAGUÁ DO SUL 

CASA DE REPOUSO 
CAMINHO SUAVE – 

MATRIZ E FILIAL 

Contratar ENF 12/11/2020- Ajuizamento da ação   

5009860-
09.2020.4.04.7204 

4ªVF CRICIÚMA 

CASA DE REPOUSO 
BOM JESUS 

Contratar ENF 12/11/2020- Ajuizamento da ação   

5009853-
17.2020.4.04.7204 

4ªVF CRICIÚMA 

LAR DE AUXILIO AOS 
IDOSOS FEISTAUER 

Contratar ENF 12/11/2020- Ajuizamento da ação   

5004757-
15.2020.4.04.7206 

1ªVF LAGES 

HOSPITAL 
MUNICIPAL 

AMERICO CAETANO 
DO AMARAL- BOM 
JARDIM DA SERRA 

Visa indicação e inscrição 
de CRT 

21/09/2020- Ajuizamento da ação   

5019298-
71.2020.404.7200 
2ª vf florianopolis 

UNISUL Visa garantir que a 
coordenadora do Curso 

de enfermagem seja 
enfermeira 

01/09/2020- Ajuizamento da ação   

5002174-
66.2020.4.04.7203    

1ª vf JOAÇABA 

MUNICÍPIO DE 
CELSO RAMOS 

Visa manutenção de 
enfermeiro em todas as 
unidades de saúde todo 

período 

08/07/2020- Ajuizamento da ação   

5002037- MUNICÍPIO DE Visa a manutenção de 17/06/2020 – Ajuizamento da ação  Marcada audiência para 



63.2020.404.7210 
1ª VF SÃO MIGUEL DO 

OESTE 

IRACEMINHA enfermeiros durante todo 
o período de 

funcionamento das UBS 

18/02/2021 as 13:30 

5002595-
47.2020.4.04.7206    

1ª VF LAGES 

MUNICIPIO DE 
URUPEMA 

Manter enfermeiro todo 
período- ausência no 
pronto atendimento 

estendido 

27/05/2020 – ajuizamento da ação 
20/11/2020 – conclusos para julgamento 

  

5005957-
72.2020.404.7201 
2ª VF de Joinville 

INDSH – INSTITUTO 
NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO – HOSP. 

NOSSA SENHORA DA 
GRAÇA 

Falta de EPIs 30/04/2020 – ajuizamento da ação 
19/10/2020 – baixa definitiva. 

  

5000735-
93.2020.404.7211 
1ª VF de Caçador 

INSTITUTO MARIA 
SCHMITT DE 

DESENVOLVIMENTO 
DE ENSINO, 

ASSISTENCIA SOCIAL 
E SAUDE DO 
CIDADAO - 

HOSPITAL DR. JOSE 
ATHANAZIO 

Falta de EPIs 29/04/2020 – ajuizamento da ação 
21/09/2020 – baixa definitiva. Cumprimento 
da obrigação. 

  

5001468-
62.2020.404.7210 
1ª vara federal são 

Miguel do oeste 

HOSPITAL 
MUNICIPAL 

ANCHIETENSE 

Cumprimento de 
sentença da ACP 

200972100003574 

28/04/2020 – ação para fazer cumprir 
sentença da acp arquivada. Juntado PAD 
415/2017. 

  

5001515-
36.2020.404.7210 

1ª VARA FEDERAL DE 
SÃO MIGUEL DO 

OESTE 

MUNICÍPIO DE 
ROMELANDIA 

Visa manter enfermeiros 
todo período de 

funcionamento (tinha 
uma ação de 2000 com 
sentença para contratar 

um enfermeiro) 

30/04/2020 – Ajuizamento da ação  
06/11/2020 – conclusos para julgamento 

  

5001199- CLINIRIM Contratar ENF e RT 8/03/2019 – ajuizamento da ação.   



69.2019.404.7206 
1ª VF de Lages 

28/06/2019 – Audiência de conciliação. 
11/11/2020 – TRF reformou sentença 
desfavorável ao Coren/SC – aguarda intimação 
para recorrer 

5003934-
88.2018.404.7213 1ª 

VF de Rio do Sul 

Município de Rio do 
Campo 

RT 13/11/2018 – ajuizamento da ação. 
24/05/2019 – Autos com juiz p/ sentença 
14/09/2020 – despacho intimação 
cumprimento de sentença 

  

5018268-
69.2018.404.7200 3ª 

Vara Federal de 
Florianópolis 

Clínica SIMI Ltda Contratar ENF e RT 26/09/2018 – ajuizamento da ação. 
27/09/2018 – Autos com o Juiz para Despacho 
14/11/2018 – Determinada citação 
24/11/2020 – sentença procedente. Prazo 
para recurso. 

  

5001935-
33.2018.404.7203  
1ª Vara Federal de 

Joaçaba 

Vital Clínica do 
Coração S/S 

Contratar ENF e RT 02/07/2018 – Ajuizamento da ação. 
13/12/2018 – Sentença  
12/02/2019 – Apelação 
21/03/2019 – Aguarda julgamento do recurso 
20/11/2020 – prazo para recurso 

 SENTNÇA PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de 
enfermeiros durante todo 
o período de 
funcionamento e anotação 
de CRT. 
 

5001282-
92.2018.404.7215 

1ª Vara Federal 
Brusque 

Município de São 
João Batista 

Visa a manutenção de 
enfermeiros durante todo 

o período de 
funcionamento das UBS 

21/05/2018 – Ajuizamento da ação. 
17/08/2018 – Sentença 
10/04/2019 – Sentença confirmada pelo TRF 4 
06/06/2019 – Trânsito em julgado. 
17/06/2019 – Aguarda retorno dos autos à 
origem. 
08/08/2019 – Iniciada a fase de cumprimento 
da decisão. 
23/11/2020 – petição bacen pgto honorarios 

 SENTNEÇA PROCEDENTE: 
determinando 
manutenção de 
enfermeiros em toda e 
qualquer unidade de saúde 
e anotação de CRT. 

5001303-
74.2018.040.7213 

1ª Vara Federal de Rio 

Município de 
Leoberto Leal 

Visa a manutenção de 
enfermeiros durante todo 

o período de 

18/05/2018 – Ajuizamento da ação. 
21/09/2018 – Contestação 
29/10/2018 – Réplica 

 Tem ação ajuizada 
anteriormente que visava 
CRT. 



do Sul funcionamento das UBS 12/11/2018 – Pedido de prova testemunhal 
18/12/2018 – Pedido do prazo de 60 dias para 
apresentação de parecer da câmara técnica. 
03/06/2019 - Sentença 

 
SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de 
enfermeiros durante todo 
o período de 
funcionamento. 

5002877-
26.2018.404.7216 1ª 

VF de Laguna 

Município de 
Garopaba 

Contratar ENF 1/11/2018 - ajuizamento da ação. 
14/12/2018 – Audiência de conciliação. 
Município ficou de apresentar proposta em 15 
dias. 
01/02/2019 – Município apresentou proposta 
em que os técnicos executariam suas 
atividades sem a presença do enfermeiro. 
07/03/2019 – Coren não aceita a proposta. 
31/05/2019 – Citação. 
23/02/2021 – prazo para agravar de decisão 
que negou Resp 
 

  

5007944-
20.2018.404.7200 
2ª Vara Federal de 

Florianópolis 
 

Município de São 
José 

Manter Visa a 
manutenção de 

enfermeiros durante o 
período de 

funcionamento das UBS, 
CAPS, ESF e indicação de 

CRT 

10/05/2018 – Ajuizamento da ação. 
14/05/2018 – Despacho postergando a análise 
da liminar para depois da manifestação do 
município. 
05/04/2019 – Audiência de instrução. 
13/05/2019 – Alegações Finais Coren 
16/2/2019 – Aguarda sentença. 
08/02/2021 – prazo para se manifestar do 
cumprimento de sentença 

 LIMINAR DEFERIDA PELO 
TRF 4 determinando a 
manutenção de 
enfermeiros durante todo 
o período de 
funcionamento. 

5004117-
80.2018.404.7206  
1ª Vara Federal de 

Lages 

Instituto do Coração 
de Lages Ltda 

Contratar ENF e RT 09/05/2018 – ajuizamento da ação. 
16/10/2018 - Sentença 
25/01/2019 – Apelação 
14/12/2020 – reautuado para cumprimento 
de sentença 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de 1 
enfermeiro e anotação de 
CRT. 



 

5003525-
39.2018.404.7205 2ª 

Vara Federal de 
Blumenau 

Município de Timbó 
(Secretaria Municipal 

de Saúde) 

Contratar e manter ENF 
em todas as ESF 

20/03/2018 – Ajuizamento da ação. 
04/09/2018 – Sentença 
10/01/2019 – Sentença mantida pelo TRF 4. 
08/03/2019 – Transito em julgado. 
10/06/2019 – Intimação do município para 
cumprimento da decisão, sob pena de multa 
de R$ 100,00 p/ dia. 
12/08/2019 – baixa definitiva 

 SENTENÇA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de um 
enfermeiro na Unidade 
Pomeranos e nas unidades 
de saúde que vier a abrir, 
durante todo o período de 
funcionamento. 

5000108-
81.2018.404.7204 
4ª Vara Federal de 

Criciúma 

Hospital São 
Sebastião - Turvo 

Contratar Enfermeiros 
para os setores de 

Psiquiatria e Emergência 
Noturna 

11/01/2018 – Ajuizamento da ação. 
24/07/2018 – Sentença improcedente. 
27/08/2018 – Apelação Coren/SC 
14/09/2018 – Remessa ao TRF 4 
14/06/2019 – Aguarda julgamento do recurso. 
12/03/2020 – Julgamento. Sentença 
reformada para excluir condenação em 
honorários. 
29/04/2020 – baixa definitiva 
 

 SENTENÇA 
IMPROCEDÊNCIA. 
Dimensionamento para os 
setores de psiquiatria e 
emergência noturna. 
Condenação em 
Honorários de R$ 5.000,00. 

5012440-
29.2017.404.7200 
2ª Vara Federal de 

Florianópolis 

Município de 
Biguaçu 

Visa a manutenção de 
enfermeiros durante o 

período de 
funcionamento das UBS, 

CRT  

23/06/2017 – Ajuizamento da ação. 
12/02/2019 – Autos com juiz p/ sentença 
14/06/2019 – Sentença 
05/08/2019 – Apelação Coren 
07/10/2019 – Contrarrazões apelação 
município de Biguaçu. 
11/12/2020 – admitido Resp. aguardando 
abertura manifestação do município. 

 SENTENÇA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de 
enfermeiros durante todo 
o período de 
funcionamento, exceto nos 
horários em que não há 
serviços de enfermagem; 
anotação de CRT e 
abstenção de usar de 
profissionais de nível 
médio para a classificação 



de risco. 

5006145-
49.2017.404.7208 
3ª Vara Federal de 

Itajaí 

Município de Tijucas Visa a manutenção de 
enfermeiros no PA e nas 

UBS. 

13/06/2017 – Ajuizamento da ação. 
16/08/2017 – Contestação. 
12/09/2017 – Réplica. 
23/01/2018 – Audiência de conciliação. 
13/03/2018 – Audiência de conciliação, com 
acordo. 
14/06/2019 – Aguarda prazo de 36 meses 
firmado em acordo. 
14/06/2019 – arquivado administrativamente. 
 

 ACORDO: Contratar mais 2 
enfermeiros, cada 
enfermeiro atende no 
máximo 2 UBS/dia. No 
prazo de 18 meses abrir 
concurso e em 36 meses 
devem concluir as 
nomeações. 

5010666-
61.2017.404.7200 

4ª VF de Florianópolis 

Hospital Municipal 
Monsenhor José 

Locks 

Visa contratação de 
enfermeiro e indicação 

de RT. 

31/05/2017 - Ajuizamento da ação. 
15/02/2019 – Sentença 
29/03/2019 - Apelação 
23/05/2019 – Contrarrazões 
12/02/2020 – baixa definitiva 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, pois não 
há fundamento legal para 
exigência de número 
mínimo de profissionais. 

5002862-
24.2017.404.7206 
1ª Vara Federal de 

Lages 

Centro de 
Diagnóstico 

Cardiológico – CDC 
Lages 

Visa a manutenção de 
enfermeiros durante todo 

o período de 
funcionamento. 

20/04/2017 – Ajuizamento da ação. 
05/07/2017 – Audiência de conciliação sem 
acordo. 
25/07/2017 – Contestação. 
01/08/2017 – Réplica. 
28/09/2017 – Sentença de improcedência. 
16/10/2017 – Apelação. 
31/05/2019 – Aguarda julgamento do recurso 
em 26/06/2019. 
04/11/2019 – Sentença Reformada 
06/12/2019 – Recurso Especial da Clínica 
17/03/2020 – Contrarrazões 
20/03/2020 – Recurso da clínica não admitido 
10/09/2020 – baixa definitiva 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, pois os 
exames realizados na 
clínica são simples e 
orientados e 
supervisionados pelos 
próprios médicos. 
 

ACÓRDÃO determinando a 

manutenção de 

Enfermeiros durante todo 

o período de 

funcionamento. 

5001987-
66.2017.404.7202 

Município de 
Riqueza 

Visa a manutenção de 
enfermeiros nos plantões 

21/03/2017 – Ajuizamento da ação. 
26/07/2017 – audiência de conciliação. Prazo 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando manter 



1ª Vara Federal São 
Miguel do Oeste 

de sobreaviso de 10 dias para município formalizar proposta. 
29/01/2019 – Sentença 
24/05/2019 – Trânsito em Julgado. 
15/09/2020 – baixa definitiva 

enfermeiros em número 
suficiente para todo o 
período de 
funcionamento, inclusive 
nos casos de sobreaviso. 

5004004-
94.2016.404.7207 
1ª Vara Federal de 

Tubarão 

Emir Serviços 
Médicos Ltda – 

Clínica do Aparelho 
Digestivo 

Visa inscrição de RT. 04/08/2016 – Ajuizamento da ação. 
31/07/2017 – Sentença Improcedente 
27/09/2017 – Aoelação 
23/05/2018 – Mantida a decisão 
18/07/2018 – Recurso especial 
07/01/2019 – Recurso especial inadmitido 
07/03/2019 – Agravo do recurso especial 
12/06/2019 – Petição no STJ informando que 
não há necessidade do pagamento de custas e 
requer o prosseguimento do feito. 
21/11/2019 – baixa definitiva 
 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, pois a 
obrigação de solicitar a 
CRT é do Enfermeiro e não 
da instituição. 

5004456-
10.2016.404.7206 
1ª Vara Federal de 

Lages 

EDI – exames e 
diagnósticos por 

imagem Ltda. 

Visa contratação de 
enfermeiro e indicação 

de RT. 

04/08/2016 – Ajuizamento da ação. 
03/10/2016 – audiência de conciliação. Sem 
sucesso. Entendem q enf. não é necessário e 
se forem obrigados vão demitir 3 TE. 
14/10/2016 – Ato ordinatório para intimar 
acerca da contestação. 
12/05/2017 – Sentença 
03/07/2017 – Apelação 
29/08/2017 – Sentença reformada 
05/10/2017 – Recurso especial e 
extraordinário pela EDI. 
03/07/2018 – Recurso Especial admitido TRF 4 
25/09/2018 – Recurso espacial não conhecido 
pelo STJ. 
22/03/2019 – Transito em julgado 
20/05/2019 – Intimação para cumprir o 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, pois é 
desnecessário já que a 
clínica faz apenas exames 
de imagem. 
 
ACÓRDÃO dando parcial 
provimento ao recurso de 
apelação para que se 
mantenha enfermeiros 
durante todo o período de 
funcionamento. 



julgado sob pena de multa diária. 
15/07/2019 – baixa definitiva 
 

5017777-
33.2016.404.7200 

3ª Vara Federal 
Florianópolis  

Município de 
Palhoça 

Visa a manutenção de 
enfermeiros em todo o 

período de 
funcionamento e em 
todas as unidades de 

saúde. 

29/07/2016 – Ajuizamento da ação. 
20/09/2016 – Contestação. 
21/10/2016 – Réplica. 
31/07/2017 – Sentença 
11/08/2017 – Apelação do município 
16/08/2018 – Acórdão  
05/10/2018 – Trânsito em Julgado. 
14/11/2018 – Iniciada a execução de 
sentença. 
10/06/2019 – Pedido para que o município 
esclareça a presença de enfermeiros em 
algumas unidades. 
23/09/2019 – Decisão suspendendo o 
processo por 120 dias. 
20/02/2020 – Informado que apesar do prazo 
de 120 dias para adequação o município nada 
fez. Pedido de aplicação de multa pelo 
descumprimento. 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de 
enfermeiros durante todo 
o período de 
funcionamento. 
 
ACÓRDÃO pela 
manutenção da sentença. 

5000113-
44.2016.404.7214 

1ª Vara Federal Mafra 

Clínica de Fraturas 
Canoinhas 

Visa contratação de 
enfermeiro todo período 

20/01/2016 – Ajuizamento da ação. 
14/04/2016 – Defesa. 
29/04/2016 – Réplica.  
14/06/2016 – Concluso para sentença. 
04/04/2017 – Sentença. 
18/04/2017 – Apelação 
16/05/2018 – Acórdão 
20/06/2018 – Recurso especial e 
extraordinário da clínica. 
17/08/2018 – Recursos não admitidos. 
27/09/2018 – Agravo em recurso especial 
12/02/2019 – Agravo não conhecido 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, pois os 
profissionais de nível 
médio são orientados 
pelos médicos. 
 
ACÓRDÃO reformando a 
decisão e determinando a 
manutenção de 
enfermeiros durante todo 
o período de 
funcionamento. 



18/03/2019 – Trânsito em Julgado. 
13/06/2019 – Iniciada fase de cumprimento 
da decisão. 
29/10/2019 – baixa definitiva 
 

5008697-
73.2015.404.7202 
1ª Vara Federal de 

Chapecó 

Município de São 
Domingos – Pronto 

Atendimento 

Visa a contratação de 
enfermeiro para 

cobertura de todo 
período do PA. 

20/10/2015 – Ajuizamento da ação. 
08/01/2016 – Contestação. 
01/02/2016 – Réplica. 
14/04/2016 – Sentença. 
25/07/2016 – Trânsito em julgado. 
29/07/2017 – Apelação do Município 
19/09/2017 – Contrarrazões  
16/11/2017 – Acórdão 
10/01/2018 – Recurso especial 
13/03/2018 – Contrarrazões ao REsp. 
12/02/2019 – Iniciada a fase de cumprimento 
da decisão. 
26/03/2019 – Despacho determinando a 
intimação do município para comprovar o 
cumprimento. 
23/04/2020 – petição requerendo a intimação 
do município para cumprimento de sentença. 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de 
enfermeiros em todo o 
período de 
funcionamento. 
 
ACÓRDÃO mantendo a 
sentença. 

5004965-
84.2015.404.7202 
1ª Vara Federal de 

Chapecó 

Fundação Médico 
Assistencial do 

Trabalhador Rural de 
Nova Erechim 

Visa contratação de 
enfermeiros 24h. 

23/06/2015 – Ajuizamento da ação. 
20/07/2015 - Intimação Eletrônica COREN. 
19/10/2015 – Réplica. 
11/12/2015 – Sentença Procedente. 
01/07/2016 – Supensão até 12/2016. 
22/05/2017 – Informa que a ré não cumpriu a 
sentença. 
11/10/2017 – Despacho intimando a ré para 
comprovar o cumprimento da sentença sob 
pena de multa. 
15/05/2018 – Processo suspenso por 90 dias 

 SENTENÇA PROCEDENTE, 
determinando a 
manutenção de 
enfermeiros em todo o 
período de 
funcionamento. 



para viabilizar o cumprimento. 
30/04/2019 – Despacho determinando a 
intimação do hospital para comprovar o 
cumoprimento. 
04/11/2019 – baixa definitiva 

5005536-
56.2014.404.7213 

1ª VF Rio do Sul 

Município de 
Witmarsum 

Visa a manutenção de 
enfermeiros nas 24h de 

atendimento do PA; 
manutenção de 

enfermeiros no SAMU e 
abstenção de realização 

de coleta de 
citopatológico por 

profissionais de nível 
médio. 

11/09/2014 – Ajuizamento da ação. 
25/05/2015 – Contestação. 
03/07/2015 – Intimação COREN. Réplica 
17/12/2015 – Autos com juiz.  
13/07/2016 – Audiência de conciliação e 
instrução. 
21/10/2016 – Alegações finais. 
19/04/2018 - Sentença 
21/06/2018 – Apelação. 
19/03/2019 – Acórdão. 
20/05/2019 – Recurso Especial. 
16/06/2019 – Aguarda admissibilidade. 
24/07/2020 - sobrestamento do recurso 
especial até a publicação do acórdão 
paradigma 

 SENTENÇA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 
determinando que o 
município se abstenha de 
fazer o citopatologico com 
técnicos/auxiliares. 
 
ACÓRDÃO mantendo a 
sentença. 
 

5003968-
11.2014.404.7211  

1ª VF Caçador 

Município de Porto 
União 

Visa a contratação de 
enfermeiros para atuação 

na USB do SAMU e 
indicação de RT. 

04/09/2014 – Ajuizamento da ação. 
23/03/2015 – contestação. 
07/04/2015 – Réplica. 
07/05/2015 – Parecer MP pela inclusão da 
União. 
12/05/2015 – Requer julgamento da lide 
15/10/2015 – Pedido de citação da União. 
04/12/2015 – Citação da União. 
25/08/2016 – Despacho indeferindo pedido 
da União. 
26/05/2017 – Sentença 
11/07/2017 – Apelação. 
13/09/2017 – Contrarrazões. 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
EM PARTE para designar 
RT. 



03/10/2017 – Parecer MP 
14/06/2019 – Aguarda julgamento recurso. 
12/02/2020 – Contrarrazões ao recurso 
especial da União, tendo em vista que a 
decisão foi mantida pelo TRF 4. 

5005464-
78.2014.404.7210 

1ª VF São Miguel do 
Oeste 

Município de 
Itapiranga 

Visa a contratação de 
enfermeiros para atuação 

na USB do SAMU e 
indicação de RT. 

04/09/2014 – Ajuizamento da ação. 
25/11/2014 – contestação. 
22/01/2015 – Réplica. 
06/04/2015 – Autos com juiz p/ sentença 
03/11/2015 – sentença procedente em parte 
11/12/2015 – APELAÇÃO Coren  
21/03/2016 – Parecer MP pelo desprovimento 
do recurso de apelação. 
19/09/2017 – Negado provimento apelação 
Coren. 
16/11/2017 – Recurso especial 
30/08/2018 – Recurso especial admitido. 
17/05/2019 – Recurso especial não conhecido. 
11/09/2019 – baixa definitiva 

 SENTENÇA PARCIAL: para 
condenar o réu a designar 
um profissional enfermeiro 
para que solicite a 
anotação de 
responsabilidade téc no 
COREN pelos serviços de 
enfermagem que realiza. 

5005436-
13.2014.404.7210 

1ª VF São Miguel do 
Oeste 

Município de Santa 
Helena 

Visa a contratação de 
enfermeiros para atuação 

na USB do SAMU. 

03/09/2014 – Ajuizamento da ação. 
14/11/2014 – mandado citação com oficial de 
justiça. 
29/06/2015 - Despacho/Decisão – Revelia. 
10/07/2015 - Petição Protocolada Juntada 
(Ref. MPF). 
07/12/2015 – Sentença 
16/02/2016 – Apelação 
14/04/2016 – Parecer do MP pelo 
desprovimento do apelo. 
29/11/2018 – Acórdão. 
19/02/2019 – Recurso Especial 
07/05/2019 – Recurso Especial admitido. 
14/06/2019 – Aguarda julgamento no STJ. 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, pois a 
portaria que regula o 
serviço não exige 
enfermeiros. 
 
ACÓRDÃO pela 
manutenção da sentença. 
 
DECISÃO STJ pela 
manutenção da decisão. 



08/08/2019 – Recurso improvido. 
07/10/2019 – Aguarda arquivamento. 

5004048-
72.2014.404.7211 

1ª VF Caçador 

Município de 
Irineópolis 

Visa a contratação de 
enfermeiros para atuação 

na USB do SAMU e 
indicação de RT. 

12/09/2014 – Ajuizamento da ação. 
11/02/2015 – Citação. 
06/03/2018 – Sentença 
03/05/2018 – Apelação. 
19/03/2019 – Aguarda julgamento do recurso. 
13/11/2019 – Sentença mantida. 
28/10/2020 – despacho intimando o 
município para cumprimento de sentença 

 SENTENÇA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 
determinando a 
manutenção de um 
enfermeiro para 
supervisionar e coordenar 
os serviços no SAMU. 

5010558-
31.2014.404.7202 

1ª VF Chapecó 

Município de São 
Lourenço do Oeste 

Visa a contratação de 
enfermeiros para atuação 

na USB do SAMU. 
 

Foi instaurado inquérito 
civil pelo MP/SC de são 
Lourenço do oeste- 1ª 

Promotoria -  nº 
06.2017.00002543-5 em 

24/07/2017 

02/09/2014 – Ajuizamento da ação. 
06/02/2015 – citação réu. 
16/09/2015 – Réplica. 
03/11/2015 – Pedido de citação da União e 
ESC, em razão da manifestação do MPF. 
04/08/2016 – Sentença  
19/04/2017 – Apelação 
27/11/2018 – ACÓRDÃO 
27/02/2019 – Recurso Especial 
26/04/2019 – Aguardando admissibilidade 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando que os 
serviços de enfermagem 
sejam prestados 
exclusivamente por 
enfermeiros. 
 
ACÓRDÃO reformando  a 
decisão. 
 

5010550-
54.2014.404.7202 

1ª VF Chapecó 

Município de 
Quilombo 

Visa a contratação de 
enfermeiros para atuação 

na USB do SAMU. 

02/09/2014 – Ajuizamento da ação. 
28/11/2014 – juntada precatória de citação. 
18/03/2015 – Declaração de revelia. 
31/03/2015 – Parecer MP pela procedência do 
pedido. 
15/07/2015 - Expedido Carta Precatória 
24/06/2015 – sentença procedente 
13/07/2016 – Acórdão deu provimento a 
remessa oficial mudando a decisão de 1º grau. 
08/09/2016 – Recurso especial e Recurso 
extraordinário. 
28/10/2016 – Recurso especial e 
extraordinário inadmitido. 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
para manter enfermeiro 
todo período. Conferido 
prazo para município 
adequar orçamento e abrir 
concurso. 
 
ACÓRDÃO: Hipótese em 
que os trabalhos da equipe 
de enfermagem são 
coordenados por 
profissional enfermeiro, 
não havendo 



07/02/2017 – Agravo da decisão denegatória. 
12/06/2017 – Decisão monocrática. 
20/02/2018 – Iniciada a fase de cumprimento 
da decisão. 
10/06/2019 – Despacho determinando a 
intimação para cumprir a decisão. 
30/11/2020 – conclusos para 
despacho/decisão 
 

obrigatoriedade de que 
este integre a equipe do 
SAMU nas ambulâncias de 
suporte básico, em que 
não haja a classificação 
potencial da necessidade 
de intervenção médica. 
 
ACÓRDÃO STJ: determinar 
a manutenção de 
enfermeiro para coordenar 
os demais profissionais em 
período integral. 

5017876-
56.2014.404.7205 
2ª VF Blumenau 

Município de Timbó  Visa a contratação de 
enfermeiros para atuação 

na USB do SAMU. 
 

28/08/2014 – Ajuizamento da ação. 
10/11/2014 – contestação. 
30/01/2015 – Réplica. 
06/03/2015 - Autos com Juiz para Sentença. 
24/07/2015 – sentença improcedente. 
03/09/2015 – apelação Coren. 
08/08/2016 – ACÓRDÃO 
04/10/2016 – Recurso especial e 
extraordinário 
24/01/2017 – Recursos não admitidos 
28/03/2017 – Agravo em recurso especial e 
extraordinário 
20/02/2018 – Repercussão geral reconhecida, 
porém os agravos não foram conhecidos. 
14/06/2019 – Aguarda retorno dos autos à 
origem. 

 ACÓRDÃO pela 
manutenção da sentença, 
tendo em vista que não há 
necessidade que o 
enfermeiro integre a 
equipe da ambulância. 

5024173-
94.2014.404.7200 

2ª VF de Florianópolis 

Município de Rancho 
Queimado 

Visa à contratação de 
Enfermeiros. 

22/07/2014 – Ajuizamento da ação. 
26/09/2014- Contestação 
08/10/2014 – Réplica. 
26/05/2015 – Sentença. 

 SENTENÇA de extinção do 
feito sem julgamento do 
mérito, uma vez que o 
município regularizou. 



06/07/2015 – apelação 
22/05/2019 – Acórdão. 
17/07/2019 – baixa definitiva 

 
ACÓRDÃO pela 
manutenção de 
enfermeiros durante todo 
o período de 
funcionamento. 

5012195-
08.2014.404.7205 
1ª VF de Blumenau 

ULTRASSOM 
DIAGNOSTICO 
SANTA ISABEL 

Visa à contratação de 
Enfermeiros. 

29/05/2014 – Ajuizamento da Ação. 
13/08/2014 – Contestação. 
18/08/2014 – Réplica. 
03/09/2015 – Parecer MP pela improcedência. 
07/04/2015 – Sentença. 
03/06/2015 – Apelação da clínica 
22/07/2015 – apelação recebida. 
11/08/2015 – remessa TRF. 
10/12/2015 – Apelação negada 
21/06/2016 – Recurso Especial da Clínica 
30/08/2016 – Contrarrazões do REsp. 
10/10/2016 – Remessa externa ao STJ 
17/11/2016 – Conclusos para decisão ao 
Ministro Sérgio Kukina com parecer do MPF. 
16/01/2017 – Agravo interno. 
23/03/2017 – Concluso com relator. 
17/06/2019 – Aguarda julgamento. 
03/12/2020 – despacho determinando 
cumprimento de sentença 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a 
contratação de enfermeiro 
para atuar durante todo o 
período de funcionamento 
da instituição. 
 
ACÓRDÃO  mantendo 
sentença. 
 
ACÓRDÃO STJ mantendo 
decisão. 
 

5000126-
47.2014.404.7203 

1ª Vara Federal 
Joaçaba 

Município de Treze 
Tílias 

(Hospital Treze Tílias) 

Visa a manutenção de 
enfermeiros nas 24h e 

CRT. 

20/01/2014 – Ajuizamento da ação. 
20/01/2014 – Liminar indeferida. 
13/02/2014 – Agravo de instrumento da 
decisão que indeferiu a liminar (AI 5002933-
18.2014.404.0000 – Rel. Thompson Flores 
Lenz). 
14/02/2014 – Agravo de instrumento 
convertido em agravo retido. Requerer análise 

 Ação ajuizada 
anteriormente em face da 
Fundação Médico Social 
Rural. Administração do 
Hospital passou ao 
Município. 
 
ACORDO: Contratação de 1 



em apelação. 
30/07/2014 – audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, às 15h, com 
realização de acordo. 
Processo suspenso até abril 2015. 
03/06/2015 - Sentença com Resolução de 
Mérito - Conciliação/Transação Homologada. 
08/06/2015 - Petição Protocolada Juntada. 
19/11/2015 – Coren requer intimação do 
Município para cumprimento do acordo. 
19/04/2016 – Pedido de intimação do réu 
para pagamento da multa de R$ 10.800,00. 
10/11/2016 – Mandado de intimação ao 
Município cumprido. 
23/10/2017 – Cobrança da multa consolidada 
no valor de R$ 132.200,00. 
29/05/2019 – Expedida RPV para pagamento 
da multa por ato atentatório à dignidade da 
justiça. 

enfermeira 40h semanais e 
indicação de RT imediato. 
Suspensão do feito por 8 
meses para regularização 
da situação. 
 
Representação Judicial 
junto ao MPF para 
apuração do crime de 
desobediência pelo 
prefeito de Treze Tílias. 
Procedimento n.°: 
PRM-JBC-SC-
00001993/2017 

5008669-
70.2013.404.7204 
4ª Vara Federal de 

Criciúma 

Associação 
Beneditina da 
Providência – 

Hospital São Marcos 
(Nova Veneza) 

Visa à contratação de 
Enfermeiros. 

08/11/2013 – Ajuizamento da ação. 
19/12/2013 – Contestação 
22/01/2014 – Réplica. 
06/05/2014 – Audiência de conciliação em 
que o processo ficou suspenso por 90 dias, 
tendo em vista que a entidade mantenedora 
está se retirando da administração do 
Hospital. 
28/08/2014 – decorrido prazo de 90 dias, 
peticionado requerendo o normal 
prosseguimento do feito. 
20/07/2015 - Autos com Juiz para Sentença. 
16/10/2015 – sentença procedente 
11/12/2015 – Apelação ABENP 

 SENTENÇA: para condenar 
o Hospital  réu a contratar 
tantos enfermeiros e 
técnicos de enfermagem, 
quantos forem necessários 
para atuar 
presencialmente em suas 
dependências por todo o 
período em que estiver em 
funcionamento. 
 
ACORDÃO – necessário 
enfermeiro todo período 
mas não mantém número 



24/02/2016 – Parecer do MP pelo parcial 
provimento do apelo do COREN e 
desprovimento parcial do apelo do hospital. 
06/12/2016 – negadas apelações 
10/05/2017 – hosp protocolou REsp 
26/07/2017 – Contrarrazões REsp 
20/10/2017 – Distribuído ao Min. Og 
Fernandes. 
01/08/2018 – Concluso para julgamento. 
23/10/2019 – Decisão não conhecendo o 
recurso especial da instituição e 
determinando a manutenção dos enfermeiros. 
30/04/2020 – baixa definitiva. 

mínimo. 
 
 
PAF 134/2015 – ISEV – 
Passou a administrar o 
Hospital São Marcos. 
Sucessão de empresas. 
PAF suspenso. 
 

5002692-
76.2013.404.7211 

Vara Federal de 
Caçador 

Município de Calmon Visa à contratação de 
enfermeiros. 

11/10/2013 - Ajuizamento da ação. 
25/02/2014 – Contestação. 
19/01/2015 – Audiência 13h30min. 
10/04/2015 – Parecer MP pela procedência 
parcial. 
18/11/2015 – SENTENÇA 
15/03/2016 – Trânsito em Julgado. 
01/06/2016 – Iniciada fase de cumprimento d 
sentença. 
24/08/2017 – Município informa situação de 
calamidade financeira. 
01/08/2019 – baixa definitiva. 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando  manter 
enfermeiros em número 
suficiente à sua 
necessidade, de modo que 
exista pelo menos um 
profissional enfermeiro 
para atuar 
presencialmente em suas 
dependências durante 
todo o período de seu 
funcionamento, nos 
termos da fundamentação. 

5002685-
84.2013.404.7211 

Vara Federal de 
Caçador 

Município de Matos 
Costa 
(UBS) 

Ausência de RT 10/10/2013 - Ajuizamento da ação. 
24/09/2014- Contestação. 
15/10/2014 – Réplica. 
16/12/2014 – Parecer MP pela procedência do 
pedido. 
20/01/2015 - Autos com Juiz para Sentença. 
28/08/2015 – SENTENÇA 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a indicação 
de enfermeiro para CRT. 
 
ACÓRDÃO pela 
manutenção da sentença. 



30/06/2016 – Remessa necessária. 
22/08/2017 – Acórdão. 
05/09/2017 – Trânsito em Julgado. 
10/04/2018 – Iniciada fase de cumprimento 
da decisão. 
12/04/2019 – Intimação do município para 
cumprir a decisão no prazo de 30 dias. 
10/05/2019 – Decurso de prazo para o 
município informar cumprimento da decisão. 
14/06/2019 – Concluso para despacho. 
11/11/2020 – petição requerendo 
cumprimento de sentença. 

5007037-
09.2013.404.7204 

4ª Vara Federal 
Criciúma 

 
 
 

OBS.: 
PAD 273/2016 – 

Denúncia de ausência 
de enfermeiro no 

acolhimento de maio 
de 2016. 

Sociedade Literária e 
Caritativa Santo 

Agostinho - Hospital 
São José (Criciúma) 

Visa a contratação de 
enfermeiros, técnicos e 

que se abstenha de 
colocar na auditoria 

profissional que não é 
enfermeiro. 

11/09/2013 – Ajuizamento da ação. 
11/11/2013 - Contestação. 
12/11/2013 – Parecer MPF manifestando-se 
pela procedência do pedido inicial. 
14/11/2013 – Antecipação de Tutela deferida 
em parte. 
14/11/2013 – designada audiência de 
conciliação dia 10/12/2013 às 16 horas. 
10/12/2013 – parte ré não compareceu à 
audiência; juíza designará nova audiência de 
conciliação. 
19/02/2014 – Aguarda audiência de 
conciliação em 25/03 às 14h. 
06/05/2014 – Audiência de conciliação em 
que o processo ficou suspenso por 90 dias, 
tendo em vista a possibilidade de 
transferência da maternidade e CO para o 
Hospital Materno Infantil Santa Catarina. 
06/10/2014 – Petição informando que mesmo 
contratando ainda apresenta déficit de 
profissionais, juntada de relatório 065/2014 e 

 SENTENÇA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  para 
condenar o Hospital réu a 
contratar tantos 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem, quantos 
forem necessários para 
assegurar atuação 
presencial desses 
profissionais em cada setor 
do hospital por todo o 
período em que estiver em 
funcionamento. 
Condenação recíproca em 
honorários. 
 
ACÓRDÃO mantendo a 
decisão inicial. 



pedido de prosseguimento regular do feito. 
29/06/2015 - Petição Protocolada Juntada 
30/06/2015 Autos com Juiz para Sentença.  
16/10/2015 – SENTENÇA  
14/12/2015 – Apelação do Hospital. 
11/01/2016 – Apelação Coren. 
28/09/2018 – Acórdão. 
29/11/2018 – Recurso Especial. 
06/02/2019 – Aguarda análise de 
admissibilidade. 
28/08/2019 - Recurso especial Inadmitido 
25/10/2019 – Agravo em recurso especial 
16/12/2019 – Aguarda julgamento no agravo 
no STJ. 
04/11/2020 – petição requerendo 
transferência de honorários advocatícios. 
 
 

5000957-
96.2013.404.7214 

Vara Federal Mafra 

Estado de Santa 
Catarina 

(Maternidade Dona 
Catarina Kuss) 

Visa a contratação de 
enfermeiros e 
profissionais de 
enfermagem de nível 
médio. 
 

28/05/2013 – Ajuizamento da ação. 
05/06/2013 – Liminar indeferida. 
02/08/2013 – Contestação. 
15/08/2013 – Réplica. 
15/08/2013 – Autos com juiz para sentença. 
08/07/2014 – sentença  
04/09/2014 – Apelação 
19/05/2015 – Acórdão. 
30/06/2017 – Recurso Extraordinário 
23/08/2017 – Recurso admitido 
22/11/2017 – Aguarda decisão STF sobre 
repercussão geral e tema repetitivo. 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, PIS não 
se pode extrair da norma a 
obrigação da presença 
ininterrupta de 
enfermeiros. 
 
ACÓRDÃO sentença 
reformada para manter a 
presença de enfermeiros 
durante todo o período de 
funcionamento. 

5001233-
51.2013.404.7207 

Vara Federal Tubarão 

Hospital de Caridade 
de Jaguaruna 

Visa a contratação de 
enfermeiros. 

28/02/2013 – Ajuizamento da ação. 
18/04/2013 – Contestação. 
14/05/2013 – Réplica. 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, 
entendendo o Juízo que 



04/07/2013 – Sentença improcedente. 
01/08/2013 – Apelação. 
27/08/2013 – Apelação julgada deserta 
02/09/2013 – Protocolada defesa Coren 
03/09/2013 – Recurso recebido no efeito 
devolutivo 
02/10/2013 – Remessa externa TRF4 
29/10/2013 – Parecer MPF manifestando-se 
pelo provimento do apelo e reforma da 
sentença. 
01/2014- ACORDÃO favorável ao Coren. 
14/04/2014 – Feita reunião com Hospital e 
solicitaram prorrogação do prazo para 
cumprimento da decisão. Enviado email ao 
adv com a concordância de mais 60 dias, 
totalizando 90 dias da intimação.  
03/09/2014- informa cumprimento 
ARQUIVAR 
10/03/2015  - Cancelamento de baixa  
10/03/2015 - Petição Protocolada Juntada. 
15/12/2015 – Coren Informa descumprimento 
e pede que a multa fixada seja mantida. 
08/03/2018 – Suspensão do processo, tendo 
em vista que não foram encontrados bens 
para garantir a multa. 
11/03/2019 – Processo arquivado 
administrativamente. 

não havia ilegalidade na 
ausência de enfermeiros 
nas 24h, principalmente 
por questões de ordem 
financeira. 
ACÓRDÃO: 6. Assim, tendo 
em vista que há apenas 
dois profissionais de 
enfermagem no hospital 
réu, mas nenhum 
atendendo o período das 
19:30h a 8h e nos finais de 
semana, necessária a 
contratação do número 
suficiente de enfermeiros 
para que o hospital conte 
com pelo menos 01 desses 
profissionais cobrindo as 
24 horas do dia, 7 dias da 
semana. 

5002228-
52.2013.404.7211 

Vara Federal de 
Caçador 

Fundação Hospitalar 
Municipal Moisés 

Dias (Timbó Grande) 

Visa contratação de 
enfermeiros e indicação 

de RT. 

22/08/2013 – Ajuizamento de ação. 
12/09/2013 – Citação do réu. 
12/12/2013 – Certidão de decurso de prazo 
para defesa. 
10/04/2014 – SENTENÇA  
25/04/2014 – embargos de declaração, pois 

Valor da 
multa em 

07/07/2017 
R$ 

167.000,00 

SENTENÇA PROCEDENTE 
para manter enfermeiros 
em suas dependências por 
todo período. 
 
EMBARGOS acolhidos para 



não tratou de CRT. 
09/09/2014 – Complemento da sentença. 
07/11/2014 – Trânsito em julgado. 
02/12/2014 – Iniciada fase de cumprimento 
da decisão. 
06/02/2015 – Intimado Município a cumprir o 
julgado. 
18/10/2016 – Petição requerendo pagamento 
de multa por não cumprimento de sentença. 
07/07/2017 – Informa o não cumprimento e 
consolida valor da multa pelo 
descumprimento. 
14/07/2017 – Município requer prazo de 15 
dias para comprovar o cumprimento da 
decisão. 
02/04/2019 – Informa que continua a 
descumprir a decisão e pedido de aplicação de 
multa por ato atentatório e tipificação de 
crime de desobediência. 
23/05/2019 – Reforça pedido de intimação 
pessoal do representante legal da instituição. 

determinar a indicação de 
CRT. 

5011507-
95.2013.404.7200  
3ª Vara Federal de 

Florianópolis 

ENFEMED Serviços 
Médicos S/S LTDA 

 07/06/2013 – ajuizamento da ação 
06/08/2013 – Contestação 
27/09/2013 – Decisão: Liminar indeferida 
08/10/2013 – Agravo 
19/03/2014 – Sentença  
22/05/2014 – Apelação da instituição. 
22/10/2014 – Acórdão 
24/02/2015 – Recurso especial da instituição. 
25/03/2015 – Recurso admitido. 
21/08/2017 – Recurso especial não conhecido 
24/05/2019 – Trânsito em julgado 
18/06/2019 – Iniciada fase de cumprimento 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
ordenar ao réu que 
proceda a contratação de 
um número suficiente de 
enfermeiros para atuarem 
durante o período integral 
de atendimento da 
empresa (24 horas), em 
conjunto ou 
supervisionando os 
técnicos em enfermagem 
que atuam na sede da 



da sentença. 
30/11/2020 – despacho intimando pra 
cumprir sentença 
 
 
 

empresa e nas UTI's 
Móveis, indicando ainda o 
profissional para CRT. 
 
ACÓRDÃO pela 
manutenção da sentença. 

5007821-
95.2013.404.7200 

3ª Vara Federal 
Florianópolis  

Estado de Santa 
Catarina (Inst. 

Psiquiatria, Inst. 
Cardiologia, Hospital 
Regional e Hospital 

Santa Teresa) 

Visa a contratação de 
enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. 

23/04/2013 – Ajuizamento da ação. 
26/04/2013 – Pedido de liminar será 
apreciado após a contestação. 
03/07/2013 – Liminar indeferida. 
03/09/2013 – Contestação. 
23/09/2013 – Réplica. 
24/09/2013 – Parecer MPF favorável ao 
processamento do feito. 
26/09/2013 – Autos com juiz para sentença. 
25/11/2013 – sentença improcedente 
07/01/2014 – apelação Coren e apelação MPF. 
11/02/2014 – Concluso para decisão com 
parecer do MPF favorável. 
19/02/2014 – Recebido relatório de inspeção 
de denúncia 042/2014. Colocado na pasta da 
ACP. 
19/05/2015 - A Turma, Por Unanimidade, 
Decidiu Dar Parcial Provimento Às Apelações E 
À Remessa Oficial.  
15/07/2015 - Remessa Interna TRF 4ª  
17/10/2015 – encaminhado ao STF. 
RE923390. 
09/11/2016 – Reconhecida repercussão geral. 
Aguarda retorno do processo para adequação. 
19/04/2017 – Aguarda decisão do STF sobre 
repercussão geral e tema repetitivo. 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, em razão 
da impossibilidade da 
interferência entre os 
poderes. 
 
ACÓRDÃO manter 
enfermeiros em número 
suficiente. 

5007816- Estado de Santa Visa a contratação de 23/04/2013 – Ajuizamento da ação.  SENTENÇA 



73.2013.404.7200 
1ª Vara Federal 

Florianópolis  
 
 
 

Catarina 
(Maternidade 

Carmela Dutra, 
Hospital Celso 

Ramos, Hospital 
Nereu Ramos e 
Hospital Infantil 

Joana de Gusmão) 

enfermeiros e técnicos de 
enfermagem. 

03/07/2013 – Contestação. 
13/08/2013 – Sentença Improcedente. 
10/09/2013 – apelação. 
24/09/2013 – Apelação recebida no duplo 
efeito. 
08/10/2013 – Contrarrazões. 
28/01/2014 – Negada apelação. 
06/02/2014 – Embargos de declaração do 
MPF. Concluso para decisão em 02/04/2014. 
02/09/2014 – Protocolado Recurso 
Extraordinário 
21/11/2014 – Rec. extraordinário admitido. 
27/11/2014 - Processo distribuído no STF RE 
855211. 
06/01/2015 – Vistas à PGR. 
05/04/2015 – Relatório do HGCR recebido. 
16/11/2015 – Reconhecida repercussão e 
verificado q corresponde ao RE 855211, 
devolvido a origem conf. 543-B do CPC- deve 
ficar sobrestado. 
15/02/2016 – Aguarda decisão do STF sobre 
repercussão geral e tema repetitivo. 
29/08/2016 – recebida comunicação do 
MP/SC q foi instaurado IC 06.2016.00002759-
5 contra Hosp Infantil Joana de Gusmão, para 
apurar número de profissionais de 
enfermagem. 

IMPROCEDENTE, em razão 
da impossibilidade da 
interferência entre os 
poderes. 
 
APELAÇÃO IMPROVIDA. 
 
 
 
PAF 132/2015 – 
Maternidade Carmela 
Dutra – UTI Neo.  
Encaminhada 
representação ao 
Ministério Público em 
25/02/2016. Aguarda 
providências do MP. 

5002323-
03.2013.404.7205 
1ª Vara Federal de 

Blumenau 

Instituto de 
Ortopedia e 

Traumatologia 
Blumenau Ltda. – 

IOT 
(Blumenau) 

Visa a contratação de 
enfermeiros. 

28/02/2013 – Ajuizamento da ação. 
09/04/2013 – Contestação. 
30/04/2013 – Réplica. 
19/09/2013 – prova pericial indeferida. 
30/09/2013 – protocolada petição Coren 
informando que não há novos documentos a 

Valor da 
multa em 

16/04/2019 
R$ 

78.744,97 

SENTENÇA PROCEDENTE, 
determinando a 
contratação de 
enfermeiros para atuação 
em todo o período de 
funcionamento da 



serem juntados no processo, e requerendo 
julgamento antecipado da lide. 
29/10/2013 – protocolada petição Réu 
requerendo prosseguimento do feito com 
julgamento antecipado da lide. 
17/02/2014 – Sentença procedente. 
16/10/2014 – Apelação não conhecida, 
recurso deserto. 
24/03/2015 – Protocoladas contrarrazões do 
REsp e REx da Clínica. 
29/05/2015 - Processo protocolado no STJ e 
registrado sob Nº 2015/0124993-8. 
16/12/2015 – Homologado pedido de 
desistência do Agravo Regimental. 
18/02/2016 – Baixa definitiva para o TRF4. 
04/03/2016 – Processo distribuído no STF – 
ARE 953364. 
07/11/2016 – Agravo regimental. 
18/04/2017 – Transito em julgado. 
15/03/2018 – Iniciada fase de cumprimento 
do julgado. 
30/05/2018 – Impugnação ao cumprimento 
de sentença. 
06/08/2018 – Solicitada apresentação de 
documentos comprobatórios do cumprimento 
de sentença. 
16/04/2019 – Pede pagamento da multa. 
10/05/2019 – Despacho intimando a 
instituição a pagar o valor em 10 dias. 
03/11/2020 – IOT entrou com embargos e 
será julgado em 26/01/2021 

instituição. 
 
STF – aplicação de multa 
por litigância de má-fé, no 
valor de 5 vezes o salário 
mínimo. (está sendo 
cobrado na execução de 
sentença). 

5015673 
-10.2012.404.7200 

Sociedade Hospitalar 
São Francisco de 

Visa a contratação de 
enfermeiros e 

29/08/2012 – Ajuizamento da ação. 
07/11/2012 – Réplica. 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a 



3ª Vara Federal 
Florianópolis  

Assis 
(Santo Amaro da 

Imperatriz) 
 

profissionais de nível 
médio. 

20/11/2012 – Aguarda sentença. 
24/04/2013 – Juntada de relatório de 
fiscalização que informa da redução do 
quadro de enfermeiros da instituição em 50%. 
24/07/2013 – sentença procedente. 
16/09/2013 – Apelação. 
07/10/2013 – Contrarrazões. 
09/10/2013 – Parecer MPF opinando pelo 
provimento da Apelação. 
09/06/2015 – apelação provida para anular 
sentença. 
  11/06/2015 - Baixa Definitiva. 
  11/06/2015 - Trânsito em Julgado. 
20/07/2015 – retorno dos autos ao primeiro 
grau para novo julgamento. 
05/02/2016 – Indica testemunhas. 
07/06/2016 – Audiência de instrução e 
julgamento. 
27/06/2016 – Alegações finais. 
04/08/2016 – Autos com juiz para sentença. 
14/12/2016 - Sentença. 
13/03/2017 – Apelação do hospital. 
09/011/2017 – Acórdão 
08/02/2018 – Recurso Especial do Coren. 
13/09/2018 – Recurso especial não admitido. 
19/11/2018 – Agravo 
10/04/2019 – Agravo negado. 
17/06/2019 – Aguarda retorno dos autos à 
origem. 

contratação e manutenção 
de 11 enfermeiros e 10 
profissionais de nível 
médio. 
 
ACÓRDÃO anulando a 
sentença. 
 
SENTENÇA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE 
determinando a 
contratação de mais 9 
enfermeiros e 10 TE. 
 
ACÓRDÃO reformando a 
sentença. 
 
 

5002524-
02.2012.404.7214 

Vara Federal Mafra 

Sociedade Hospitalar 
Padre Clemente 

Kampmann 
(Monte Castelo) 

Visa a contratação de 
enfermeiros para plantão 
noturno e nas 24h dos 
finais de semana. 

04/07/2012 – Ajuizamento da ação. 
05/07/2012 – Liminar indeferida. 
10/09/2012 – Aguarda citação por meio de 
oficial de justiça. 

 SENTENÇA PROCEDENTE, 
determinando a 
contratação de 

enfermeiros em número 



30/01/2013 – Contestação. 
22/02/2013 – Réplica. 
28/03/2014 – SENTENÇA. 
24/11/2014 – Informa que ainda não foi 
cumprida a decisão e pede aplicação de multa. 
03/02/2015 Despacho/Decisão - Determina 
intimação. 
17/11/2016 – Hospital pede afastamento de 
multa. 
02/06/2017 – Despacho determinando a 
intimação para comprovar o cumprimento da 
decisão. 
16/01/2018 – Comprova recolhimento do 
preparo para expedição de carta precatória. 
17/06/2019 – Aguarda cumprimento da carta 
precatória. 
21/01/2020 – Despacho requerendo novo 
relatório de fiscalização. 
13/02/2020 – Juntada de relatório de Janeiro 
de 2020. 
30/11/2020 – baixa definitiva. 
 

suficiente para 
atendimento nas 24h. 

5002026-
06.2012.404.7213 

Vara Federal Rio do 
Sul 

 
 
 

Obs.: 
PAF 1159. Déficit na 

SAE. 

Fundação Hospitalar 
Alex Krieser 
(Agrolândia) 

 

Visa a contratação de 
enfermeiros. 

22/06/2012 – Ajuizamento da ação. 
28/06/2012 – intimação. 
12/12/2012 – Sentença procedente. 
19/02/2013 – Trânsito em julgado. 
04/03/2013 – Cumprimento de sentença. 
22/05/2013 – recebido relatório de diligência 
047/2013-permanece a falta de enfermeiros. 
Despacho do juiz determinou que contratem 
em 60 dias – prazo encerra 19/07/2013. 
Aguardar. 
13/08/2013 – Informado que não houve 

Valor da 
multa em 

06/06/2017 
R$ 

155.854,51 

SENTENÇA PROCEDENTE: 
determinando que o 
hospital contrate 
enfermeiros para atuação 
nas 24h do dia, nos 7 dias 
da semana. 



cumprimento e aplicação de multa. 
03/09/2013 – juiz determinou BACENJUD. 
26/09/2013 – realizado BACENJUD. 
07/10/2013 – intimação do Réu referente ao 
bloqueio realizado. 
20/05/2014 – petição informando 
descumprimento. 
12/11/2015 – autos com juiz. 
16/05/2016 – Despacho – Intimar a executada 
para pagamento do valor da multa. 
25/02/2019 – Processo suspenso, pois não 
encontrados bens para pagamento da multa. 
 
 

5011393-
93.2012.404.7200 

3ª Vara Federal 
Florianópolis  

Município de 
Canelinha 

Visa a contratação de 
enfermeiros para as 
unidades de saúde de 
Cobre, India, Papagaio e 
Galera. 

22/06/2012 – Ajuizamento da ação. 
22/06/2012 – Município intimado para 
apresentar esclarecimentos em 72h. 
12/07/2012 – Liminar deferida, determinando 
a contratação pelo regime temporário de 4 
enfermeiros. 
09/11/2012 – sentença procedente. 
12/01/2013 – Encaminhado ao TRF4 para 
reexame necessário. 
18/10/2013 – Decisão TRF4 favorável ao 
Coren. 
22/10/2013 – enviado email para fiscalização 
sobre a decisão. 
19/02/2014 – Informa que decisão ainda não 
foi cumprida. Pede aplicação de multa. 
04/12/2014 – Autos com juiz. 
04/11/2015 – Execução da multa pelo 
descumprimento. 
22/02/2016 – Pedido de exclusão da multa 

 SENTENÇA PROCEDENTE, 
determinando a 
contratação de 04 
enfermeiros. 
ACÓRDÃO: Remessa oficial 
provida, determinando a 
manutenção de 
enfermeiro todo período. 
 
MULTA PELO 
DESCUMPRIMENTO: 
Período de 13/08/2015 a 
04/11/2015 – 84 dias: R$ 
58.800,00. 



pelo Município. 
30/03/2017 – Despacho excluindo a multa. 
07/03/2018 – Aguarda extinção do feito. 
09/07/2018 – Informa descumprimento da 
sentença. 
08/02/2019 – Solicita comprovação de que 
está cumprindo a decisão. 
04/06/2019 – Informa que não cumpre a 
decisão e pede a intimação do prefeito para 
cumprir imediatamente, bem como pede pela 
aplicação de multa e tipificação do crime de 
desobediência. 
18/06//2019 – Juízo concede o prazo de 90 
dias para o cumprimento integral da decisão, 
sob pena de multa diária de R$ 700,00. 
18/12/2019 – Informa cumprimento da 
obrigação. 
14/02/2020 – Arquivamento do processo. 
 

5004135-
29.2012.404.7201 

1ª Vara Federal 
Joinville 

 
 
 

REsp 1.461.276 

Hospital Municipal 
São José 
(Joinville) 

Contratação de 116 
enfermeiros e 69 
profissionais de nível 
médio. 
 

28/03/2012 – Ajuizamento da ação. 
17/04/2012 – Aguarda análise do pedido de 
liminar. 
23/04/2012 – Liminar indeferida. 
23/05/2012 – Agravo de instrumento da 
liminar (AI 5007847-96.2012.404.0000 – Rel. 
Des. Fed. Thompson Flores Lenz) 
07/08/2012 – Agravo de instrumento negado. 
11/09/2012 – Juntada do novo relatório 
decorrente de denúncias. 
14/12/2012 – Indeferimento do pedido de 
inspeção judicial. 
17/04/2013 – Sentença  
29/05/2013 – Apelação. 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, tendo 
entendido o Juízo pela não 
interferência do Judiciário 
no executivo, bem como o 
número apresentado pela 
instituição ser menor que 
o número apresentado 
pelo COREN-SC. 
 
ACÓRDÃO: Em prol da 
saúde pública e da higidez 
da manutenção do sistema 
hospitalar, os profissionais 



08/08/2013- ACÓRDÃO. 
26/08/2013 - ingressaram com ED. 
18/09/2013 – Embargos de Declaração 
rejeitados. 
04/10/2013 – Protocolada petição pelo Réu – 
pedido de reconsideração. 
15/10/2013 – Réu interpôs Recurso Especial. 
21/05/2014 – Resp foi admitido. 
03/09/2014 - Processo remetido ao STJ E 
REGISTRADO SOB Nº 2014/0145959-1. 
22/06/2017 – Negado seguimento ao REsp. 
26/06/2017 – Agravo 
20/02/2018 – Negado provimento ao agravo. 
05/04/2018 – Trânsito em julgado. 
17/05/2018 – Iniciada fase de cumprimento 
da decisão. 
05/12//2018 – Impugnação do município com 
juntada de documentos. 
27/02/2019 – Coren manifesta-se no sentido 
da designação de audiência de concliação 
tendo em vista que o município informou ter 
previsão orçamentária de contratação de mais 
profissionais de enfermagem em 2019. 
27/03/2019 – Concluso para despacho. 
 

enfermeiros devem estar 
presentes em quantidade 
suficiente no nosocômio, 
de modo ininterrupto e 
permanente, para que se 
possa atingir o fim 
colimado pela Lei n. 
7.498/1986. 

5003424-
43.2011.404.7206 
Vara Federal Lages 

Estado de Santa 
Catarina (Hospital 
Tereza Ramos de 

Lages) 

Visa a contratação de 
enfermeiros. 

06/10/2011 – Ajuizamento da ação. 
08/02/2012 – Audiência de instrução com 
depoimento de duas fiscais como 
testemunhas. 
03/04/2012 - Intimação do STESSLA – 
sindicato dos trabalhadores em 
estabelecimento de saúde de Lages para 
apresentar parecer sobre os serviços de 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
determinando a 
contratação de 
enfermeiros. A apuração 
do quantitativo de 
profissionais será feita por 
meio de liquidação de 
sentença. 



enfermagem no Tereza Ramos. 
26/07/2012 – Audiência para oitiva da 
presidente do STESSLA. 
03/08/2012 – Alegações Finais. 
31/01/2013 – Sentença. 
21/02/2013 – Apelação do Estado. 
07/05/2013 – Contrarrazões da apelação. 
22/05/2013 – Recebido relatório de diligencia 
089/2013, feito em decorrência de denúncia. 
21/05/2014 – Acórdão. 
30/05/2014 – Recurso Extraordinário do ESC. 
30/07/2014 - Proc distribuído no STF RE 
827662, Rel. Dias Toffoli. 
20/04/2016 – Negado seguimento ao recurso 
24/06/2016 – Contrarrazões ao agravo 
interno. 
05/10/2016 – negado provimento ao agravo. 
14/02/2017 – Trânsito em julgado. 
22/03/2017 – Iniciada a fase de cumprimento 
da decisão. 
18/08/2017 – Despacho intimando ESC a 
comprovar o cumprimento. 
10/11/2017 – Coren informa que continua a  
descumprir. 
07/03/2018 – ESC informa contratações, 
porém não em número suficiente (67 
enfermeiros). 
10/08/2018 – Despacho suspendendo o 
processo por 12 meses para o ESC comprovar 
as demais contratações.  
04/02/2020 – petição do ESC informando 
homologação de concurso público. 
 

 
ACÓRDÃO pela 
manutenção da sentença. 



5001244-
66.2011.404.7202 

1ª Vara Federal 
Chapecó 

Município de Galvão Visa a contratação de 
enfermeiros.  

16/06/2011 – Ajuizamento da ação 
30/06/2011 – Liminar deferida 
21/08/2011 – Contestação 
17/02/2012 – Sentença  
08/06/2012 – Acórdão  
13/07/2012 – Protocolado Recurso Especial. 
14/05/2013 – Resp admitido. 
08/07/2013 – Processo remetido ao STJ. 
05/06/2017 – Resp  provido. Acórdão. 
06/02/2018 – Iniciada fase de cumprimento 
da decisão. 
10/07/2018 – Despacho determinando a 
intimação para comprovar o cumprimento. 
23/01/2019 – Despacho deixando de aplicar 
multa por enquanto e nova intimação para 
comprovar o cumprimento. 
16/03/2020 – baixa definitiva. 

 SENTENÇA PROCEDENTE 
com prazo de 60 dias para 
Município cumprir, sem 
fixação de multa e 
encaminhada para 
reexame necessário. 
 
ACÓRDÃO reformando a 
sentença e julgando 
improcedentes os pedidos 
da inicial. 
 
ACÓRDÃO STJ dando 
provimento ao recurso 
para determinar ao 
município a manutenção 
de enfermeiros em 
número suficiente durante 
todo o período de 
funcionamento do PSF e 
PA. 
 
 
 

5000803-
88.2011.404.7201 

1ª Vara Federal 
Joinville 

 
REsp 1392628/SC 

 

Estado de Santa 
Catarina 

(Maternidade Darcy 
Vargas) 

Visa a readequação do 
quadro de profissionais, 

que é insuficiente. 

09/03/2011 – ajuizamento da ação. 
27/05/2011 – Contestação. 
24/08/2011 – Manifestação da contestação. 
17/04/2012 – Aguarda sentença. 
14/05/2012 – sentença improcedente. 
18/06/2012 – Apelação. 
19/09/2012 – Apelação provida. 
11/12/2012 – Recurso especial e 
extraordinário pelo Estado de SC. 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, tendo 
entendido o juízo que não 
poderia interferir na 
administração do estado e 
muito menos criar 
obrigações que interferem 
no orçamento. 
APELAÇÃO PROVIDA, 



14/02/2013 – Contrarrazões ao recurso 
especial e extraordinário. 
14/05/2013 – Resp (REsp 1392628) admitido e 
RE inadmitido. 
11/05/2017 – Resp não conhecido 
27/05/2017 – Agravo 
06/10/2017 – Negado provimento ao agravo 
27/11/2017 – Remetido STF 
15/10/2018 – Negado provimento ao RE + 
aplicação de multa em razão de recurso 
protelatório. 
18/02/2019 – Iniciada fase de cumprimento 
da decisão. 
15/03/2019 – Despacho determinando 
intimação para comprovar o cumprimento. 
25/04/2019 – Impugnação 
09/05/2019 – Concluso para despacho. 
11/11/2020 – petição Coren/SC requerendo a 
intimação do ESC para que cumpra o julgado. 

determinando a 
manutenção de 
enfermeiros em todo o 
horário de funcionamento 
do hospital. 

5000026-
07.2010.404.7212 

Vara Federal 
Concórdia 

Sociedade Hospitalar 
Beneficente São 

Cristóvão  

Visa a contratação de 
enfermeiros. 

09/02/2010 – Ajuizamento da ação. 
08/03/2010 – Contestação. 
17/03/2010 – Liminar indeferida. 
07/10/2010 – Sentença  
16/11/2010 – Apelação (Rel. Des. Fed. Silvia 
Goraieb – 4ª Turma). 
17/04/2013 – Acórdão 
04/06/2013 – Informado que ainda não houve 
cumprimento, requerendo intimação do Réu 
para cumprimento da obrigação imposta no 
acórdão. 
17/10/2013 – expedido mandado intimando o 
Réu a comprovar o cumprimento da obrigação 
imposta. 

 SENTENÇA 
IMPROCEDENTE, tendo o 
juízo entendido que há 
pouco movimento no 
hospital para justificar a 
contratação de mais 
enfermeiros. 
 
ACÓRDÃO: manter 
enfermeiro durante todo 
período de 
funcionamento. 



07/11/2013 – Suspensão/sobrestamento - por 
decisão judicial. 
09/04/2014 – Juiz determinou prazo de 60 
dias para hospital apresentar plano de ação e 
suspendeu a multa nesse período. 
10/09/2014 – Petição para majorar multa e 
juntado relatório 098/2014. 
Marcada audiência dia 26/02/2015 às 14hrs, 
por videoconferência. Preposto Fiscal Manoel.  
26/02/2015 - Foi realizada a audiência com o 
hospital e ficou acordado o seguinte: No prazo 
de 10 dias vão remanejar os horários das duas 
enfermeiras para que não coincidam e 
atendam maior período possível. Processo 
ficará suspenso até 30/09/2015, para que eles 
busquem meios de arrecadar verbas ou 
conseguir aprovar projetos que tragam 
recursos para contratação de enfermeiro. 
Nesse prazo eles terão de juntar no processo 
provas de que estão envidando esforços na 
busca de recursos. 
28/10/2015 – Informado que não 
comprovaram busca de angariar recursos. 
Continuam com 2 enf. Q trabalham durante 
dia. Requerida multa novamente. 
13/04/2016 – nova audiência. Concedidos 5 
dias para juntar docs de busca de recursos e 
suspensão de seis meses para buscar meios de 
contratar a 3ª enfermeira. Nova audiência 
para fevereiro de 2017. 
02/06/2016 – Suspensão. 
24/04/2017 – decisão suspendendo o 
processo por mais 12 meses 



08/02/2019 – Hospital informa que mantém 
três enfermeiros. 
18/03/2019 – Hospital junta escalas de 
enfermagem para comprovar que houve o 
cumprimento da decisão. 
08/04/2019 – Manifestação do Coren 
informando que continua a descumprir. 
03/06/2019 – Hospital pede mais prazo, pois 
uma das enfermeiras pediu demissão. 
17/06/2019 – Aguarda manifestação. 
21/09/2020 – petição Coren/SC rejeitando 
pedido de suspensão do prazo e aplicação de 
multa por descumprimento. 

5001011-
09.2010.404.7201 

2ª Vara Federal 
Joinville 

SERMED – Serviços 
Médicos S/S (Help 

Joinville) 

Visa a contratação de 
enfermeiros. 

21/05/2010 – Ajuizamento da ação. 
20/08/2010 – Liminar deferida. 
25/03/2011 – sentença procedente para 
contratação de 01 enfermeiro. 
25/04/2011 – Apelação do autor e do réu. 
(Rel. Des. Fed. Jorge Antônio Maurique – 4ª 
Turma) 
22/08/2011 – Parecer do MP pelo provimento 
da apelação do COREN e desprovimento da 
apelação da SERMED. 
10/07/2012 – Aguarda julgamento das 
apelações. 
18/09/2012 – apelação da ré improvida e 
apelação do COREN provida para contratação 
de enfermeiros em número suficiente para 
atendimento nas 24h. 
16/10/2012 – Recurso especial. 
 
18/11/2013 – Resp admitido. 
10/01/2014 - Processo remetido ao STJ E 

 Apelação para corrigir 
dispositivo da sentença 
que determinou a 
contratação de apenas UM 
enfermeiro. APELAÇÃO 
PROVIDA. 



REGISTRADO SOB Nº 2014/0001705-3 EM 
09/01/2014. 
28/04/2014 - Conclusos para julgamento ao 
min og fernandes (relator). 
31/08/2016 – Conclusos para decisão ao 
Ministro Og Fernandes. 
27/05/2019 – Petição Protocolada Juntada 
06/11/2019 – despacho intimando a parte a 
impulsionar o feito a qualquer tempo. 

5011740-
60.2011.404.7201 

6ª VARA FEDERAL DE 
JOINVILLE 

MUNICÍPO DE SÃO 
FRANCISCO DO SUL 

Pedido desarquivamento  23/04/2020 – pedido desarquivamento pois 
unidade de saúde está sem enfermeiro 
20/11/2020 – sentença de extinção pelo 
cumprimento da obrigação de fazer. 

  

 


