
1 
 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DESEMBARGADORA 

FEDERAL DIVA MALERBI: 

 

 

 

 

 

 

 
Número (CNJ, 20 dígitos):  :  0008961-51.2013.4.03.0000 

Processo      :  2013.03.00.008961-1 

Número de origem  :  0019733-43.2012.4.03.6100 

Classe    :  502015 AI (AG) – SP 

Vara    :  9 SAO PAULO – SP 

Data de autuação   :  23/04/2013 

Partes 

 
Nome 

Agravante  CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA CONTER  

Advogado ANTONIO CESAR CAVALCANTI JUNIOR  

Agravado  CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA  

Advogado AUGUSTO CESAR DE ARAUJO  

REU Conselho Regional de Biomedicina da 1 Regiao CRBM/SP 

Advogado MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA 
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  CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM 

RADIOLOGIA – CONTER, Pessoa Jurídica de Direito Público criada 

pela Lei Federal nº 7.394, de 1985, já qualificada nos autos em epígrafe, 

vem mui respeitosamente à presença de V.Exª, por meio de seu 

PROCURADOR, inconformado data venia com o INDEFERIMENTO 

DE TUTELA ANTECIPADA, vem dela recorrer nos termos do artigo 

247, III, “a” combinado aos artigos 250 a 251 do Regimento Interno deste 

Tribunal, pelos motivos elencados a seguir: 
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  Douta Relatora:  Em que pese a cautelosa decisão de 

indeferimento da tutela antecipada recursal, há fatos que fazem crer à 

agravante, que a r. decisão merece reforma. 

  Data venia é notório que a liberdade de qualquer trabalho, 

ofício ou profissão atende às qualificações que a lei estabelecer (art. 5º, 

XIII – CF/88). 

  Logo a garantia de exercício de atividade regulamentada em 

lei decorre das condições que a lei estabelece, sendo evidente que não são 

as resoluções administrativas dos Conselhos Profissionais que lhes 

outorgam direitos, mas estes devem exercer do poder de polícia que lhes é 

intrínseco para guardar os limites da leis das guildas de suas respectivas 

atuações. 

  A r. decisão agravada não atende aos limites da Lei federal nº 

6.684/79, tampouco aos Decretos Regulamentadores 85.005, de 198 e 

88.439, de 1983 os quais são uníssonos em estabelecer que a atuação da 

BIOMEDICINA não contempla as competências das técnicas radiológicas, 

salvo o fato de realização de radiografias, sendo-lhes vedado a 

interpretação e, ressalte-se que tal atuação é condicionada ao currículo 

efetivo. 

  Ora, não há previsão nas DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS DA BIOMEDICINA as competências das técnicas 

radiológicas, sendo certo que evidente previsão em carga horária irrisória 

pelas universidades ou faculdades, consiste em evidente DESVIO DE 

FINALIDADE, posto que a UNIÃO FEDERAL, através da competência 

indelegável de estabelecer as NORMAS GERAIS DE EDUCAÇAO, não 

prevê através do MEC, que haja competência para técnicas radiológicas 

pelos biomédicos. 

  Igualmente é razoável admitir que o exercício profissional de 

qualquer atividade regulamentada não decorre de norma administrativa ou 

resolução de conselho de classe, mas da lei que trata do âmbito da atuação 

da respectiva profissão regulamentada. 

  O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem corrigido 

eventuais abusos de conselhos profissionais em tentar exercício de 
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atividades quando  sua lei específica não atende, ao exemplo do REsp 

1357139, cuja notícia foi veiculada no sítio eletrônico do STJ, verbis: 

 

 

DECISÃO  

STJ decide que psicólogos não podem praticar acupuntura  
A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os 

profissionais da psicologia não podem utilizar a acupuntura como método ou 

técnica complementar de tratamento, uma vez que a prática não está prevista na lei 

que regulamenta a profissão de psicólogo.  

O entendimento inédito ratificou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região que anulou a Resolução 5/02 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), por 

ampliar o campo de atuação dos profissionais da área, ao possibilitar a utilização 

da acupuntura nos tratamentos.  

De acordo com a Turma, as competências dos psicólogos já estão fixadas em lei que 

regulamenta o exercício da profissão (Lei 4.119/62). A norma estabelece em seu 

artigo 13, parágrafo 1º, que é função dos profissionais da área a utilização de 

métodos e técnicas psicológicas com intuito de diagnóstico psicológico, orientação 

e seleção profissional, orientação psicopedagógica e solução de problemas de 

ajustamento.  

 

Em 2002, o CFP editou ato administrativo, a Resolução 5, com intuito de, conforme 

disse o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, suprir a ausência de previsão legal 

para a prática da acupuntura pelos psicólogos.  

O Colégio Médico de Acupuntura ajuizou ação com objetivo de anular a resolução 

do CFP, pedido que foi aceito pelo TRF1. Contra a decisão, o conselho interpôs 

recurso no STJ.  

Argumentou que não existe lei federal que regulamente o exercício da acupuntura, 

nem que a considere atividade privativa de médicos. Sustentou também que os 

psicólogos utilizam a acupuntura de forma complementar à atividade profissional, 

compatível com as atribuições instituídas pela Lei 4.119. Alegou, por último, que 

editou a Resolução 5, que permitiu a prática da acupuntura, conforme competência 

a ele delegada pela Lei 5.766/71.  

 

Vácuo normativo 

Segundo Maia Filho, “realmente, no Brasil não existe legislação que proíba a 

certos profissionais da área de saúde a prática da acupuntura, ou mesmo que a 

preveja apenas em favor de alguns, no entanto, não se pode deduzir, a partir desse 

vácuo normativo, que se possa, por intermédio de ato administrativo, como a 

Resolução 5, editada pelo Conselho Federal de Psicologia, atribuir ao psicólogo a 

prática da acupuntura”.  

O ministro explicou que o exercício da acupuntura dependeria de autorização legal 

expressa, por ser idêntico a procedimento médico invasivo, “ainda que 

minimamente”.  

Conforme afirmaram os ministros, no direito público, quando não existe previsão 

legal para o desempenho de certa atividade regulamentada, significa que sua 

prática é vedada àquele agente. A situação, segundo o ministro Maia Filho, é o 

inverso da que se verifica no campo do direito privado, que segue a teoria da 

licitude implícita, para a qual toda conduta não proibida é permitida.  

Para a Turma, é impossível que os profissionais de psicologia estendam seu campo 

de trabalho por meio de resolução administrativa, “pois as suas competências estão 

fixadas em lei que regulamenta o exercício da notável profissão”. Assim, só a lei 

poderia ampliar a competência profissional regulamentada.  

“Realmente não se pode, por ato administrativo, resolução do Conselho Federal de 

Psicologia, sanar o vácuo da lei”, declarou Maia Filho.  
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  O aresto paradigma do Superior Tribunal de Justiça sobre o 

tema referente ao Resp1.357.139, está assim ementado, verbis: 

 

 
 “RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.139 - DF (2012/0257276-0) 

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

RECORRENTE : CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA - CFP 

ADVOGADO : FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARÉ E 

OUTRO(S) 

RECORRIDO : COLÉGIO MÉDICO DE ACUPUNTURA 

ADVOGADO : HÉLIO GIL GRACINDO FILHO E OUTRO(S) 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA 

ACUPUNTURISTA. ATIVIDADE NÃO REGULAMENTADA NO 

BRASIL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR PSICÓLOGOS. 

RESOLUÇÃO 005/2002 DO EGRÉGIO CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA. EXTENSÃO DO CAMPO DE ATUAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA ÁREA DE PSICOLOGIA. NULIDADE. 

RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Realmente, no Brasil não existe legislação que proíba a certos 

profissionais da área de saúde a prática da Acupuntura, ou mesmo 

que a preveja apenas em favor de alguns; no entanto, não se pode 

deduzir, a partir desse váculo normativo, que se possa, por intermédio 

de ato administrativo, como a Resolução 005/2002, editada pelo 

Conselho Federal de Psicologia, atribuir ao Psicólogo a prática da 

Acupuntura, porquanto dependeria de autorização legal expressa o 

exercício de tal técnica médica, por ser o agulhamento idêntico a 

procedimento invasivo, ainda que minimamente. 

2. Convém recordar que, no domínio do Direito Público, como ensina 

o Professor GERALDO ATALIBA, a ausência de previsão legal para 

o desempenho de certa atividade regulamentada significa a sua 

interdição àquele agente, por falta de atribuição de competência, que 

somente a lei pode definir; não se aplica, no âmbito do Direito 

Público, a famosa teoria da licitude implícita, segundo a qual, a 

conduta que não é proibida é permitida, tal como é conhecida 

tradicionalmente nos campos do privatismo jurídico. 

3. Além do mais, não é admissível aos profissionais de Psicologia 

estender o seu próprio campo de trabalho por meio de Resolução 

Administrativa, pois as suas competências estão fixadas em lei que 

regulamenta o exercício da notável profissão (Lei 4.119/62). 

4. Recurso Especial desprovido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 

PRIMEIRA Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade 

dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar 

provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. 

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Ari Pargendler 

e Arnaldo Esteves Lima votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília/DF, 18 de abril de 2013 (Data do Julgamento). 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO 

MINISTRO RELATOR” 
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  Ora, Douta Desembargadora Relatora: A profissão de 

psicólogo criada pela Lei Federal nº 4.119, de 1962 ainda que seja 

profissão de saúde e, de ser garantido a tais profissionais emitir o 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO, não outorga que o Conselho Federal de 

Psicologia através de resolução administrativa queira atuar em áreas 

inexistentes à lei de sua respectiva atuação. 

  Mais uma vez o STJ, em ação homóloga, desta vez em relação 

aos próprios Agravados assevera que BIÓMÉDICO não pode atuar como 

BIÓLOGO, ainda que egressos da mesma lei de origem (6.684/79), nos 

termos do REsp 1.331.548 – RJ, nos termos, verbis: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.331.548 - RJ (2012/0134237-8) 

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 

RECORRENTE : ROBERTA NATHACHA REIS DE ALMEIDA 

SIMÕES E OUTRO 

ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL E OUTRO(S) 

RECORRIDO : UNIÃO 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 

BIÓLOGO. FORMAÇÃO EM BIOMEDICINA. LEI Nº 6684/79. 

DECRETOS NºS 88438/83 E 88439/83. 

1. Pela análise dos dispositivos da Lei nº 6684/79 e dos Decretos nºs 

88438/83 e 88439/83, as profissões de Biólogo e de Biomédico são 

distintas, com atribuições e áreas de atuação próprias, tanto que 

foram reguladas por atos normativos diversos e registro em 

Conselhos profissionais diferentes. 

2. O biólogo, bacharel ou licenciado em curso de História Natural, ou 

de Ciências Biológicas, em todas as suas especialidades ou de 

licenciado em Ciências, com habilitação em Biologia, poderá, dentre 

outras atividades: (i) formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa 

científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela 

ligados, bem como os que se relacionem à preservação, saneamento e 

melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente 

as atividades resultantes desses trabalhos; (ii) orientar, dirigir, 

assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e 

associações de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder 

público, no âmbito de sua especialidade; (iii) realizar perícias e 

emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com o 

currículo efetivamente realizado. Já os biomédicos, diferentemente 

dos biólogos, serão bacharéis em Ciências Biológicas, modalidade 

médica, atuando em equipes de saúde, em nível tecnológico, nas 

atividades complementares de diagnósticos, podendo realizar as 

seguintes atividades: (i)análises físico-químicas e microbiológicas de 

interesse para o saneamento do meio ambiente, (ii) exercer serviços 

de radiografia, excluída a interpretação; (iii) atuar, sob supervisão 
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médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros 

para os quais esteja legalmente habilitado; (iii). e planejar e executar 

pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de 

sua especialidade profissional. 

3. O curso de Ciências Biológicas - modalidade médica, destinado a 

formação de Biomédicos, é independente do curso de Ciências 

Biológicas, destinado à formação de biólogos, cujos profissionais 

atuam em atividades diferentes.  

4. Segundo o Tribunal a quo, o Ministério da Saúde, ao publicar o  

Edital n° 01/2005/SE/MS visando o preenchimento de vários cargos 

de nível superior, prescreveu, como pré-requisito para inscrição no 

concurso para o cargo de Biólogo, a exigência de graduação 

concluída em Ciências Biológicas e registro no Conselho de Classe, 

especificando como atribuições do referido cargo: Atividades de 

supervisão, coordenação, e execução na elaboração de estudos, 

projetos ou pesquisas cientificas, básica e aplicada, nos vários setores 

da Biologia, ou a ela ligados, bem como, os que se relacionam à 

preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente. Tais 

atribuições encontram-se descritas nas atividades desempenhadas 

pelo biólogo, conforme art. 2º da Lei nº 6684/79. 

5. Compete à Administração, observada a legislação pertinente, 

determinar as áreas de atuação de que necessita para completar os 

quadros dos seus órgãos públicos. O fato de existirem na legislação 

pontos parecidos de atuação entre as áreas de biomedicina e a de 

biólogo não justifica a obrigatoriedade de que a Administração inclua 

aquele profissional na área que entende ser de sua necessidade. 

6. Recurso especial não provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 

indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior 

Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento:  

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos 

termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a), sem destaque." 

Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins e Herman 

Benjamin (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente, ocasionalmente, a Sra. Ministra Eliana Calmon. 

Brasília (DF), 04 de abril de 2013. 

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES , Relator” 

 

  Douta Desembargadora Relatora: Causa espécie a r. 

decisão agravada indeferir a tutela antecipada, na medida em que resta 

clara a impossibilidade jurídica de que resolução administrativa dos 

agravados outorguem-lhes ao exercício das técnicas radiológicas, causando 

graves riscos aos pacientes que se submetem aos exames por profissionais 

sem capacidade técnica e atribuição legal, inclusive. 

  Por todo o exposto, considerando os termos dos óbices da Lei 

Federal nº 6.684/79 e Decretos Regulamentadores 85.005, de 19990 e 
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88.439, de 1983 que exigem a formação curricular para exercício das 

atribuições do biomédico e ainda, a ausência nas DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS de quaisquer ações relacionadas às 

técnicas radiológicas, requer-se nos termos dos artigos 250 e 251 do RI-

TRF3ª Região, que seja CONHECIDO o presente AGRAVO 

REGIMENTAL e, no mérito, lhe seja DADO PROVIMENTO, para 

reformar a r decisão, no sentido de CONCEDER A TUTELA 

ANTECIPADA, por lídima de Justiça. 

  Termos em que, 

  Pede Deferimento. 

Brasília, 05 de maio de 2013. 

 

 

 

ANTONIO CÉSAR CAVALCANTI JUNIOR 

OAB/DF 1617-A  OAB/RN 2268 


