
 

No Supremo Tribunal Federal (que cuida da correta aplicação da Lei, sem ofensa à Constituição 

Federal) NÃO CONSTA NENHUMA DECISÃO; 

    Sinal de que tal matéria não foi submetida ao crivo de inconstitucionalidade no exercício da 

profissão, ou de malferimento da Constituição Federal; 

 

No Superior Tribunal de Justiça HÁ  DUAS DECISÕES (UNICAS): 
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Ementa  

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUPUNTURA. INSCRIÇÃO E EXERCÍCIO 

DE PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

O art. 5.º, XIII, da Constituição Federal, assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

 

Mas não há lei regulamentando o exercício da profissão de acupuntor. 

E sendo da União a competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício de 

profissões (CF, art. 22, XVI), não poderia o Estado Membro legislar sobre ela. 

Não há, pois, como inquinar de ilegal a recusa de fornecimento de registro aos representados pelo 



sindicato impetrante, não havendo que se falar em direito líquido e certo. 

Recurso conhecido, mas improvido. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Srs. Ministros da Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, 

negar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Participaram do julgamento os Srs. Ministros Eliana Calmon e Franciulli Netto. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Peçanha Martins. 

 

 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DE 

PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL. 

1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de 

Instrumento. 

2. O acórdão a quo indeferiu antecipação de tutela, visto que “não sendo a prática da acupuntura 

regulamentada no Brasil nem evidenciado que ela caracteriza ato médico por qualquer documento 

oficial, não comprovada, ainda, por qualquer dado estatístico oficial a evidência de risco da sua 

prática por outros profissionais, não estão presentes os requisitos do art. 273 do CPC”. 

3. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao 

exame das provas depositadas nos autos. A questão nodal acerca da verificação dos requisitos para a 

antecipação da tutela – verossimilhança das alegações e o receio de dano irreparável – constitui 

matéria de fato e não de direito, o que não se coaduna com a via estreita da súplica excepcional. 

4. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º Grau assentado em prova. A 

função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal (Súmula nº 07/STJ). 

5. Agravo regimental não provido. 

Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros 

da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo 

regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Luiz Fux, 

Teori Albino Zavascki e Denise Arruda votaram com o Sr. Ministro Relator. 

 

No Tribunal de Justiça do Distrito Federal:  DUAS ULTIMAS DECISÕES: 



Veja que tão somente reconhece o direito a pessoa formada em fisioterapia do exercício da 

acupuntura, sem, no entanto, sem excluir o direito à pratica por outros profissionais: 

 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA EX OFFICIO. 

CONCESSÃO DE LICENÇA. EXERCÍCIO DE ACUPUNTURA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NÃO-

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ABUSIVIDADE 

DO ATO PERPETRADO.  

 

1. Inexiste, na legislação pátria, óbice à prática de acupuntura por profissional com formação em 

nível superior na área de saúde, especializado em instituição credenciada por seu órgão de 

classe. 

 

2. No presente caso, havendo a comprovação da representante da Empresa-Impetrante, 

formada em Fisioterapia, de haver concluído especialização em acupuntura em instituição 

reconhecida pelos Conselho Regional e Federal de Fisioterapia, a Apelada encontra-se apta à 

prática desta modalidade. 

 

3. Não pode a Administração Pública esquivar-se de permitir a Apelada exercer o seu direito de 

exercício da atividade econômica ou profissional, constitucionalmente assegurado no artigo 5º, 

inciso XIII e artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, sob o pálio de Ordem 

de Serviço que cria óbice à prática, sequer regulamentada. 

 

4. Apelação e remessa ex officio não providos.(Acórdão n. 326210, 20050111157067APC, 

Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 01/10/2008, DJ 20/10/2008 p. 62) 

  

 

 

NOTA TÉCNICA 

SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ACUPUNTURA PELO FARMACÊUTICO 

 

A título de esclarecimento acerca da notícia divulgada pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM) no seu sítio eletrônico, nos termos do Informativo Jurídico CFM Nº 067/2012 de 27/03/12, 

subscrito por Giselle Crosara Lettieri Gracindo – Chefe do SEJUR e Antônio Carlos Nunes de Oliveira – 

Assessor Jurídico, referente ao recente julgamento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região pela 



sua 7ª Turma Suplementar nas Apelações Cíveis nº 2001.34.00.023123-2 e nº 2001.34.00.026747-2, 

que versam sobre o exercício da ACUPUNTURA, informamos que as referidas decisões judiciais NÃO 

SÃO DEFINITIVAS, tampouco têm efeito imediato, convindo observar que há, ainda, diversas 

medidas judiciais e recursos cabíveis para manutenção do exercício da acupuntura pelo 

farmacêutico. 

A controvérsia cinge-se ao fato de que não há lei dispondo que a acupuntura seja um ato privativo 

do médico. 

Apresentar uma notícia sem o devido resultado do julgamento e a respectiva publicação, 

ainda passível de reversão, bem como SENDO UM TEMA EXTREMAMENTE CONTROVERSO, é um 

procedimento deveras temerário e com fins obtusos de provocar notória confusão jurídica e 

equivocado sensacionalismo. 

Reforçando tal assertiva, o Superior Tribunal de Justiça, instância acima do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, já se manifestou sobre o tema em tese contrária a defendida pelo Conselho 

Federal de Medicina, conforme os seguintes escólios (grifamos): 

 

AGA – Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 755953 

DJ 22/06/2006 Relator José Delgado 

 

Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME DE 

PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL. 

 

1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento. 

2. O acórdão a quo indeferiu antecipação de tutela, visto que “não sendo a prática da acupuntura 

regulamentada no Brasil nem evidenciado que ela caracteriza ato médico por qualquer documento 

oficial, não comprovada, ainda, por qualquer dado estatístico oficial a evidência de risco da sua 

prática por outros profissionais, não estão presentes os requisitos do art. 273 do CPC”. 

3. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao 

exame das provas depositadas nos autos. A questão nodal acerca da verificação dos requisitos para a 

antecipação da tutela – verossimilhança das alegações e o receio de dano irreparável – constitui 

matéria de fato e não de direito, o que não se coaduna com a via estreita da súplica excepcional. 

4. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º Grau assentado em prova. A 

função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal (Súmula nº 07/STJ). 

5. Agravo regimental não provido. 



 

ROMS – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 11272 

DJ 04/06/2001 Relator Castro Filho 

 

Ementa RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUPUNTURA. INSCRIÇÃO E EXERCÍCIO DE 

PROFISSÃO NÃO REGULAMENTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 

O art. 5.º, XIII, da Constituição Federal, assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Mas não há lei 

regulamentando o exercício da profissão de acupuntor. E sendo da União a competência privativa 

para legislar sobre as condições para o exercício de profissões (CF, art. 22, XVI), não poderia o Estado 

Membro legislar sobre ela. Não há, pois, como inquinar de ilegal a recusa de fornecimento de 

registro aos representados pelo sindicato impetrante, não havendo que se falar em direito líquido e 

certo. 

Recurso conhecido, mas improvido. 

 

Em relação ao Conselho Federal de Psicologia (CFP), também citado pelo CFM, a recente decisão da 

7ª Turma Suplementar é, inclusive, contraditória a decisão anterior emanada no mesmo processo 

envolvendo ambas as partes, oriunda da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

Agravo de Instrumento nº 2002.01.00.034971-5/DF 

Processo na Origem: 200234000177884 

 

 

 

 

 

 


