
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 952.769 - SP (2016/0186890-0)
  

RELATOR : MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO 

PAULO 
ADVOGADOS : KALIL ROCHA ABDALLA E OUTRO(S) - SP017637   

LUIS GUSTAVO SALA - SP180590 
AGRAVADO : CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - 

COREN/SP 
ADVOGADOS : LUÍS NOGUEIRA E SILVA E OUTRO(S) - SP122327   

JOSÉ JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS - SP284186 
INTERES. : HOSPITAL GERIÁTRICO E DE CONVALESCENTES DOM 

PEDRO II 
INTERES. : HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA 

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, que não admitiu recurso especial fundado na alínea "a" do permissivo constitucional 
e que desafia acórdão assim ementado (e-STJ fl. 552): 

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM. HOSPITAL. 
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFERMAGEM. AMPLO ACESSO À 
FISCALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. ART. 15 DA LEI N. 5.905/73. DIREITO À 
SAÚDE. GARANTIA DE TRATAMENTO ADEQUADO À POPULAÇÃO. 
SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA.
I - A competência do Conselho Regional de Enfermagem para fiscalizar o exercício 
profissional dos profissionais da enfermagem encontra assento no art. 15, II, da Lei 
n. 5.905/73.
II - A fiscalização da atividade profissional da enfermagem visa a garantia de 
tratamento adequado à população submetida aos serviços de saúde, prevenindo o 
advento de fatos decorrentes de imprudência, negligência e imperícia dos 
profissionais de enfermagem, por tratar-se de atividade que envolve diferentes graus 
de habilitação, conforme o disposto na Lei n. 7.498/86.
III - Os princípios da supremacia do interesse público e da dignidade da pessoa 
humana impõem aos estabelecimentos hospitalares que desenvolvem ações de 
enfermagem a obrigação de fraquear suas portas aos agentes da fiscalização do 
COREN, para o desempenho das suas atribuições institucionais.
IV - Remessa oficial e apelação improvidas.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos 
infringentes (e-STJ fls. 561/567).

No especial obstaculizado, o ora agravante aponta violação do art. 15 
da Lei n. 5.905/1973. Para tanto, sustenta que "a fiscalização a ser exercida pelo Conselho 
Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo não pode extrapolar os limites legais 
pertinentes, sendo descabida a pretensão do recorrido de adentrar nas dependências dos 
hospitais mantidos pela recorrente e ter livre acesso, inclusive, a documentos que fogem ao 
escopo da fiscalização inerente ao órgão de classe, conforme definido em lei" (e-STJ fl. 584).
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Depois de contra-arrazoado (e-STJ fls. 614/624), o apelo nobre 
recebeu juízo negativo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, ao entendimento de que 
incide a Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 626/627).

Na presente irresignação, o agravante alega, em resumo, que o recurso 
obstado atende aos pressupostos de admissibilidade e, ao final, reitera os argumentos 
anteriormente expendidos.

Contraminuta às e-STJ fls. 638/642.

Passo a decidir.

Inicialmente, cumpre destacar que "aos recursos interpostos com 
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem 
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 
Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

Isso considerado, verifico que a irresignação recursal não merece 
prosperar.

Extrai-se do julgado o seguinte trecho (e-STJ fls. 549/550):

Inicialmente, observo que a questão debatida nos autos consiste em determinar os 
limites da competência disciplinar do COREN, no tocante ao exercício profissional 
da enfermagem, particularmente à possibilidade de o Conselho fiscalizar o 
profissional no próprio local onde é desenvolvida a atividade de enfermagem.
As competências do COREN estão alinhadas no art. 15 da Lei n. 5.905/73, 
interessando, para o caso em pauta, as seguintes:
"Art 15. Compete aos Conselhos Regionais:
...
Il - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do 
Conselho Federal;
...
V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as 
penalidades cabíveis;
...
VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam;
..."
Analisando o dispositivo em foco e considerando a relevância da profissão da 
enfermagem para a promoção do direito constitucional à saúde (art. 196, da 
CF), constata-se que as atribuições conferidas ao COREN, para fiscalizar a 
conduta dos profissionais de enfermagem, suplantam a atividade meramente 
registral ou de responsabilização do profissional pelo cometimento de falta 
disciplinar.

A fiscalização do exercício profissional visa, em ultima análise, à garantia de 
tratamento adequado ao cidadão que se encontra sob os cuidados de enfermaria, 
prevenindo o advento de fatos decorrentes de imprudência ou de negligência e, até 
mesmo, de imperícia dos profissionais de enfermagem, sobretudo em razão de 
tratar-se de atividade que envolve diferentes graus de habilitação, conforme o 
disposto na Lei n. 7.498/86.
Assim, o intento buscado com a fiscalização do Conselho só é alcançado, 
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plenamente, a partir do controle preventivo e permanente da atividade do 
profissional de enfermagem, implicando a necessidade de verificação in loco das 
condições e da forma como a atividade é desenvolvida.
Disso resulta que os estabelecimentos que abrigam profissionais de enfermagem 
devem franquear suas portas e os seus prontuários aos agentes da fiscalização do 
COREN para o desempenho das suas atribuições institucionais.
No caso, o direito particular dos Réus, configurado na titularidade do 
estabelecimento hospitalar, deve ceder diante do interesse público maior 
consubstanciado na idéia de prestação adequada dos serviços de saúde 
(lastreada, inclusive, no princípio da dignidade da pessoa humana), a qual, por 
sua vez, encontra-se articulada com a necessidade de fiscalização plena dos 
profissionais da saúde pelos órgãos públicos criados para essa finalidade. 
(Grifos acrescidos)

Como se vê, no caso em análise, o Tribunal de origem decidiu a 
questão mediante fundamentação constitucional e infraconstitucional, ambas suficientes e 
autônomas à preservação do decisum . 

Todavia, o recorrente não manejou o correspondente recurso 
extraordinário, tornando preclusa a matéria e inócuo o recurso especial manejado, sendo esse 
manifestamente inadmissível, nos termos da Súmula 126 do STJ. 

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
ADVOGADO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE REQUERIMENTOS E 
NECESSIDADE DE PRÉVIO AGENDAMENTO. RAZÕES DE RECURSO QUE 
NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO  
AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, NO 
ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO IMPUGNADO, POR RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO STJ. AGRAVO INTERNO 
IMPROVIDO.
[...]
IV. O Tribunal de origem, mantendo a sentença que concedera parcialmente  a 
segurança,  considerou  descabida a limitação quantitativa de requerimento de 
benefícios previdenciários por advogado mandatário, perante a Previdência Social, e 
a necessidade de agendamento prévio, para protocolo dos pedidos, com base em 
fundamento eminentemente constitucional, ou seja, o direito do advogado ao livre 
exercício profissional, consagrado nos arts. 5º, XIII, e 133 da CF/88. Nesse 
contexto, tendo o acórdão recorrido fundamento  constitucional,  não  impugnado,  
mediante  Recurso Extraordinário, incide, no ponto, a Súmula 126 do STJ, segundo 
a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta  em  
fundamentos  constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si 
só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário".
V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 958.858/SP, Rel. Ministra 
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO IMPUGNADO. DUPLO 
FUNDAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO INFIRMADA. 
SÚMULA 126/STJ.
[...]
2. A despeito da existência de fundamento constitucional, a parte agravante 
limitou-se a interpor recurso especial, deixando de interpor o extraordinário, de 
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competência do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da Súmula 
126/STJ.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1441750/RS, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/11/2015)

Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, “a”, do 
RISTJ, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Sem arbitramento 
de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), em razão do disposto no 
Enunciado n. 7 do STJ.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 25 de junho de 2018.

MINISTRO GURGEL DE FARIA 

Relator
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