Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.295.192 - DF (2011/0282889-4)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO

ADVOGADO

: MINISTRO GURGEL DE FARIA
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
: TURIBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS E OUTRO(S) DF015102
: SINDICATO DOS HOSPITAIS CLÍNICAS CASAS DE SAÚDE
LABORATÓRIOS DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SINDHOSP
: SOLANGE MARIA VILAÇA LOUZADA E OUTRO(S) - SP079080
DECISÃO

Trata-se de recurso especial manejado pelo CONSELHO FEDERAL
DE MEDICINA com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-STJ fl.
163):
ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. RESOLUÇÃO
1.481/1997. INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE ECONÔMICA DE ENTIDADE
PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Os limites administrativos impostos pela Resolução 1.481/1997, do Conselho
Federal de Medicina, não guardam relação com as atividades dos médicos e do
próprio Conselho, no que diz respeito à fiscalização dos profissionais e entidades
nele inscritas.
2. A imposição pelo Conselho de Medicina de regras para a composição do quadro
de direção de entidades hospitalares implica interferência na economia jurídica
interna de entidades privadas, o que desborda de sua competência.
3. As resoluções são atos infralegais que não se prestam a impor comportamentos
não disciplinados em lei.
4. Apelação a que se dá provimento.

O recorrente aponta violação aos arts. 2º e 15, h, da Lei n. 3.268/1957,
que autoriza o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina a zelar e a trabalhar
por todos os meios ao seu alcance pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo
prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. Aduz, ainda, a
divergência jurisprudencial.
Contrarrazões (e-STJ fls. 256/262).
Passo a decidir.
Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "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 2).
Isso considerado, observo que o exame da controvérsia passa
necessariamente pela análise da Resolução CFM n. 1.481/1997, o que não é possível por
meio da via eleita, uma vez que tal ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal
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de que trata o art. 105, III, da Constituição Federal.
A esse respeito, trago os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NÃO GRADUADO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INSCRIÇÃO PERANTE O CONSELHO REGIONAL. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUMULA 7/STJ. RESOLUÇÃO
CONFEF. EXTRAPOLAÇÃO DE PODER REGULAMENTADOR. NORMA
NÃO SUJEITA A EXAME EM SEDE DE APELO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1- Os temas abarcados pelos arts. 6º do Decreto-lei 4.657/1942, aos arts. 130, 267,
§ 3.º, 301, § 4.º, 332, 333, inciso I, 368, 372, 373 e 355, todos do CPC, aos arts.
212, 219, 221, 226 do Código Civil de 2002, ao art. 442 da CLT não comportarem
exame no âmbito desta Corte de Justiça, porquanto ausente o necessário
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.
2- Afastar a argumentação adotada pelo Tribunal de origem, para entender que a
Resolução CONFEF 45/2002 teria extrapolado seu poder regulamentador não é
cabível em sede de recurso especial, pois não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça analisar atos normativos subalternos destituídos de natureza de lei federal.
Incidência da Súmula 280/STF.
3- Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1588996/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. CONSELHOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
ATIVIDADES DIVERSAS (DANÇA, IOGA, ARTES MARCIAIS E CAPOEIRA)
INCLUÍDAS NA ATUAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL PROFISSIONAL
POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
FÍSICA (RESOLUÇÃO 46/2002). AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A LEI.
NÃO VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA LEI N.
9.696/1998.
1. A presente controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de inscrição de professores
de dança, ioga, artes marciais, capoeira e outras práticas corporais (karatê, judô,
tae-kwon-do, kickboxing, jiu-jitsu, capoeira etc) em Conselho Profissional de
Educação Física, pagamento de anuidades e submissão de suas atividades à
fiscalização.
2. A análise de Resoluções (Resolução CONFEF 46/2002) não enseja a abertura da
via recursal eleita, por não se enquadrar no conceito de "lei federal" previsto no art.
105, III, "a", da CF/88.
3. Os arts. 2º e 3º da Lei n. 9.696/1998 não discriminam quais trabalhadores (lato
sensu) são exercentes de atividades de Educação Física, restringindo-se a discorrer,
de modo amplo, sobre os requisitos para a inscrição nos quadros dos Conselhos e as
atividades de competência dos profissionais de Educação Física, razão pela qual,
obviamente, não se pode dizer que o acórdão regional ofende os arts. 2º e 3º da Lei
n. 9.696/1998.
4. Não há comando normativo que obrigue a inscrição dos professores e mestres das
atividades acima descritas nos Conselhos de Educação Física, porquanto, à luz do
que dispõe o art. 3º da Lei n.
9.696/1998, essas atividades não são próprias dos profissionais de educação física.
Precedente: (REsp 1012692/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe 16/05/2011).
5. Os artigos 2º e 3º da Lei n. 9.696/1998 leva à conclusão de que as atribuições do
profissional de educação física referem-se a atividades que visem, precipuamente, a
atividade física e desportiva. Nessa seara, no caso dos autos, de acordo com o que
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foi assentado pelo Tribunal a quo, os profissionais indevidamente autuados
desempenham atividades que tem por escopo principal não atividade física em si,
mas a expressão cultural, espiritual e etc.
Logo, o enquadramento legal pretendido pelo recorrente, para viabilizar a inscrição,
não está contido nos parâmetros a que aludem os artigos acima citados.
6. Assim, a Resolução n. 46/2002 do CONFEF extrapola os limites da Lei n.
9.696/1998, ao obrigar os referidos profissionais a se registrarem no Conselho
Regional de Educação Física.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1369482/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/05/2015)

Reporto-me, ainda, ao AREsp n. 882005/SP, rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 30/06/2016.
Por fim, vale destacar ser inviável a apreciação de recurso especial
fundado em divergência jurisprudencial quando o recorrente não demonstra o alegado
dissídio por meio: a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma,
ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; b) da citação de
repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; e
c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a
divergência, com a exposição das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não bastando, para tanto, a transcrição das ementas dos julgados em
comparação.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.558.877/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/02/2016; AgRg no AREsp 752.892/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 04/11/2015.
No presente caso, o recorrente deixou de cotejar os acórdãos em
confronto, limitando-se a transcrever ementas, não atendendo, portanto, aos pressupostos
específicos à configuração do dissenso jurisprudencial, preconizados pelos arts. 541,
parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, NÃO
CONHEÇO do recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 11 de setembro de 2017.

MINISTRO GURGEL DE FARIA
Relator
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