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RESUMO 

 

Procedimentos estéticos estão presentes na sociedade contemporânea. Com o recente 

crescimento dessa atividade econômica, as ciências médicas aproveitaram a oportunidade para 

atender este mercado. Com isso, os conselhos de fiscalização profissionais de saúde – 

autarquias detentoras de autorregulação para normatizar suas profissões – editaram diversas 

resoluções para regulamentar a atividade, garantindo a legitimidade de cada filiado exercer a 

cosmiatria. Num ambiente de pouco diálogo regulatório e na falta de um órgão suprarregulador, 

os conflitos regulatórios foram levados ao Poder Judiciário, que tem sido o órgão responsável 

por resolver as controvérsias decorrentes da superposição de suas normas e regulamentos neste 

espaço de regulação compartilhada. As decisões judiciais têm se fundamentado em dois pilares: 

saúde pública e o princípio da legalidade, especialmente a hierarquia das normas, mas sem 

muita referência aos impactos econômicos da decisão. A existência de conflito entre essas 

autarquias federais de direito público, aliado a seus interesses particulares de proteger sua classe 

profissional, resulta, em parte, pela ausência de coordenação regulatória. A presente dissertação 

pretende apresentar como o espaço regulatório da cosmiatria tem sido disputado por meio do 

conflito normativo entre os conselhos profissionais da saúde, perpassando pela atuação do 

Poder Judiciário (especialmente os tribunais regionais federais) até a análise do problema 

decorrente dos interesses corporativos dessas classes profissionais, ponderando a necessidade 

de coordenação regulatória, tendo em vista o interesse público envolvido nessa atividade 

econômica. 
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Coordenação Regulatória. Autorregulação. Conselhos Profissionais. Poder Judiciário. 

Cosmiatria.  

  

 

  



ABSTRACT 

 

Esthetic procedures are present in contemporary society. With the recent growth of this 

economic activity, the medical sciences are taking the opportunity to serve this market. As a 

result, the supervisory boards of health professionals - autarchies with self-regulation to 

regulate their professions - issued several resolutions to regulate the activity, guaranteeing the 

legitimacy of each member to exercise cosmiatrics. In an environment of little regulatory 

dialogue and in the absence of a supra-regulating body, regulatory conflicts were brought to the 

Judiciary, which has been the body responsible for resolving disputes arising from the 

overlapping of its rules and regulations in this shared regulation space. Judicial decisions have 

been based on two pillars: public health and the principle of legality, especially the hierarchy 

of rules. The existence of conflict between these federal autarchies under public law, combined 

with their particular interests to protect their professional class, results, in part, from the lack of 

regulatory coordination. This dissertation intends to present how the regulatory space of 

cosmiatry has been disputed through the normative conflict between professional health 

councils, going through the performance of the Judiciary (especially the federal regional courts) 

until the analysis of the problem arising from the corporate interests of these classes 

professionals, considering the need for regulatory coordination, in view of the public interest 

involved in this economic activity. 
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INTRODUÇÃO 

 

As atividades na área de saúde são relevantes para o mundo jurídico. 1Hodiernamente, 

o interesse pelo tratamento em relação à imagem, à autoestima, à juventude, à sensação de uma 

beleza estética tem levado tais profissionais a buscar cada vez mais esses recursos a partir do 

avanço tecnológico possibilitado pela indústria farmacêutica,2 em que o paciente agora também 

passou a ser chamado de cliente ou paciente estético.3 

Dentre essas atividades, encontra-se a dermatologia estética ou cosmiatria. Segundo a 

Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), “cosmiatria é a área da dermatologia dedicada ao 

tratamento e prevenção de alterações estéticas da pele. É a ciência médica que estuda e trata a 

beleza humana de maneira embasada, responsável e ética”.4 A cosmiatria realiza procedimentos 

e tratamentos que tenham como finalidade a manutenção da beleza e a melhora da aparência da 

pele e seus anexos, entre eles a aplicação de toxina botulínica, os preenchimentos faciais, os 

peelings químicos, entre outros métodos.5 

Nesse contexto, médicos e outros profissionais de saúde6 passaram a exercer a 

cosmiatria, sendo referendados por seus respectivos conselhos profissionais através de diversas 

resoluções. Diversos conflitos resultaram dessas normas, provocados principalmente por ações 

judiciais da classe médica. O principal argumento dos médicos foi o risco à saúde pública, uma 

vez que, segundo eles, esses procedimentos são atividade privativa de médico. Para os outros 

profissionais, trata-se de tentativa dos médicos em garantir uma reserva de mercado e através 

de uma aplicação equivocada da interpretação da Lei do Ato Médico (LAM). 

                                                 
1 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 

estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro. In: VI Simpósio 
Internacional de Direito CONSINTER, 2019, Barcelona. Conselho de Estudos Contemporâneos em Pós-
Gradução. Revista Internacional CONSINTER de Direito, Ano V, n. IX, 2º sem. 2019. Porto: Juruá, p. 582. 
Esta dissertação é decorrência de uma pesquisa de alguns anos do Autor, que contou com a produção de alguns 
artigos que corroboração para a comprovação das hipóteses ora defendidas. Serão citadas em alguns trechos 
desta dissertação. 

2 KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2015, 
p. 11. Os médicos, por exemplo, não deixaram de atuar nas atividades mais conhecidas como a dor, a 
enfermidade, o mal-estar, mas agregaram a questões estéticas ao escopo de seu trabalho. 

3 MATEUS, Andréia; PALERMO, Eliandre. Cosmiatria e laser: prática no consultório médico. São Paulo: AC 
Farmacêutica, 2015, p. 9-13. Essa é uma expressão utilizada largamente pelas autoras para o paciente que busca 
o tratamento para fins exclusivamente estéticos. 

4 Disponível em: https://www.sbd.org.br/dermatologia/sobre-a-dermatologia/campos-de-atuacao, acessado em 
16/02/2019. 

5 SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos. Rio de 
Janeiro: Di Livros, 2013, p. 11-14. 

6 A Sociedade Brasileira de Dermatologia classifica aqueles que não têm diploma em Medicina de “não médicos”, 
expressão encontrada no linguajar corriqueiro da classe médica para se referir a outros profissionais da área da 
saúde que vêm atuando nos procedimentos estéticos. Disponível em: http://www.sbd.org.br/noticias/nota-de-
esclarecimento-acido-hialurônico. 
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Não havendo consenso entre os diversos conselhos profissionais, e na falta de um órgão 

específico para coordenar esse espaço regulatório, a questão foi judicializada. Tem-se, portanto, 

um problema resultante da autorregulação dos conselhos profissionais7 que, tendo natureza de 

autarquias públicas federais, embora não pertencentes à administração pública centralizada, 

emitem normas de caráter público, mas também com interesses corporativos da classe 

profissional de cada conselho. O autogoverno dos conselhos profissionais dificulta a 

coordenação regulatória dessa atividade econômica, que neste momento tem sido exercida 

quase que exclusivamente pelo Poder Judiciário, a partir de ações judiciais promovidas pelos 

próprios conselhos profissionais de saúde.8 

Embora o Judiciário não seja um órgão regulador típico, é a ele que os conselhos (que 

não dispõem de um ente coordenador legal e hierarquicamente constituído) têm recorrido para 

garantir o que têm chamado de limite da regulação setorial, e os critérios utilizados para decidir: 

legalidade,9 urgência10 e existência de externalidades,11 cuja atuação, aparentemente, encontra 

dificuldades próprias de um órgão que não tem natureza regulatória típica. As decisões do 

Judiciário, embora possam ser corretas do ponto de vista do controle regulatório, do ponto de 

vista de coordenação regulatória podem trazer riscos à atividade socioeconômica ora estudada 

e à saúde pública, uma vez que uma decisão pode criar restrições e limitações ao exercício da 

profissão, à coibição de monopólios e, também, riscos às políticas públicas na área da saúde. 

Tendo em vista a natureza predominantemente pública dos conselhos profissionais de saúde e 

seus interesses aparentemente privados quando regulamentam os limites da atuação das 

profissões, as normas emitidas precisam de alguma contenção, pois sendo a saúde uma 

atividade de interesse público e a profissão um direito constitucional garantido, não poderiam 

entes autorregulados gerar normas que resultem em efeitos sobre terceiros, sem amparo legal. 

A presente dissertação se propõe a analisar os efeitos da inexistência de 

coordenação regulatória no exercício da cosmiatria atualmente regulada pelos diversos 

conselhos profissionais da área da saúde. Primeiramente, a partir da relação entre os 

conselhos profissionais e em que medida os procedimentos causam conflitos. Em segundo 

                                                 
7 LIMA JÚNIOR, João Manoel. Autorregulação: regime jurídico. Curitiba: Juruá, 2018, p. 156. 
8 A palavra “Judiciário” será gravada em letra maiúscula para representar o Poder Judiciário brasileiro em geral. 
9 As decisões judiciais normalmente têm levado em conta a comparação das resoluções dos conselhos com a Lei 

do Ato Médico e as leis que criaram as profissões regulamentadas. 
10 Em diversas decisões judiciais, as resoluções têm sido suspensas liminarmente, tendo como pressuposto o 

eminente risco de dano irreparável à saúde. 
11 O Judiciário, a partir de decisões dos seus tribunais regionais federais, tem optado por comparar se a atividade 

autorizada por regulação setorial atenta contra a reserva legal do exercício da medicina, afirmando que o cidadão 
não tem conhecimento suficiente das implicações de se submeter a um procedimento com um profissional não 
graduado em medicina, correndo risco de ser vítima de um erro de procedimento. 
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lugar, apontando em que medida tais dissensões implicam a atuação do Judiciário como órgão 

suprarregulador frente à judicialização das resoluções produzidas pelos conselhos profissionais 

da área da saúde. E, finalmente, a partir da análise da natureza dos conselhos profissionais de 

saúde e seus interesses, e de como a autorregulação pode ser utilizada como instrumento de 

utilização do Judiciário para garantir interesses privados por meio do direito público, 

justificando coordenação regulatória para evitar abusos. 

No primeiro capítulo, serão abordados alguns conceitos e práticas da cosmiatria, a Lei 

do Ato Médico e a discussão doutrinária sobre conceitos da teoria da regulação e sobre a 

natureza jurídica dos conselhos profissionais, que são dotados de autorregulação, porém, como 

será demonstrado nessa dissertação, possuindo natureza ora pública ora privada, ou seja, 

híbrida, conforme os interesses envolvidos. No segundo capítulo, abrir-se-á a discussão sobre 

os conflitos regulatórios surgidos a partir do overlap resultante da autorregulação dos 

conselhos, os quais produzem diversas resoluções paralelas, a legislação aplicável e de que 

forma conselhos profissionais de saúde têm regulado a atividade da cosmiatria. Em seguida, no 

terceiro capítulo, será descrita e analisada a atuação do Judiciário enquanto órgão 

suprarregulador dos conflitos regulatórios descritos, os principais critérios que adota nos 

julgamentos, e os resultados práticos, a partir da experiência da regulatória imprópria exercida 

pelo Judiciário. Finalmente, no capítulo quatro será enfrentado o problema da natureza híbrida 

dos conselhos profissionais que leva a conflitos normativos por causa dos interesses privados 

dessas autarquias, justificando a existência de coordenação regulatória diante dos interesses 

públicos envolvidos na atividade da cosmiatria para além da experiência do controle pelo 

Judiciário. 

A relevância da pesquisa repousa na abordagem regulatória dada à relação entre direito 

e medicina quando aplicada à saúde enquanto uma atividade econômica. A bibliografia sobre 

esta relação jurídica no âmbito da regulação ainda é escassa,12 especialmente no que concerne 

à cosmiatria. Assim, o assunto apresentado nesta dissertação procura contribuir e preencher 

essa lacuna acadêmica. Diante da relevância dos bens públicos em jogo – a saúde e a atividade 

econômica – aparentemente o espaço regulatório da produção normativa dos conselhos 

profissionais nesta atividade econômica necessita de atenção por parte da sociedade e do 

próprio Estado. Além disso, o exercício da coordenação regulatória pelo Judiciário, 

especialmente os critérios adotados, pode contribuir para avaliar a pertinência e os resultados 

                                                 
12 Em geral, os livros e artigos sobre a relação entre direito e medicina tratam da responsabilidade civil do 

profissional da saúde, da responsabilidade criminal ou das defesas administrativas dos profissionais junto a seus 
respectivos conselhos e dos órgãos públicos de saúde. 
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no mundo real do controle judicial dos atos administrativos de tais conselhos, além de apontar 

para outros meios de coordenação. 

As fontes da pesquisa basearam-se na literatura e conceitos aplicáveis à coordenação 

regulatória como estratégia para solução de conflitos entre entes reguladores, e à aderência das 

decisões judiciais, além da literatura médica ligada à cosmiatria. As principais fontes primárias 

de pesquisa foram as leis e normas gerais (principalmente as resoluções) dos conselhos federais 

das profissões de saúde, e os julgados dos tribunais federais que têm sido chamados a decidir 

sobre os conflitos regulatórios nessa atividade econômica. A metodologia primordialmente se 

deteve a uma análise descritiva, eminentemente qualitativa e exploratória, com observação de 

casos concretos e revisão bibliográfica aplicada ao caso, sem a pretensão de apontar soluções 

definitivas. 

 

  



16 
 

CAPÍTULO I – A REGULAÇÃO DA ATIVIDADE DA COSMIATRIA 

 

Os médicos exerceram o monopólio no tratamento de saúde dos pacientes para fins tanto 

terapêuticos quanto estéticos durante séculos, e a preocupação com a estética humana, 

especialmente com a pele,13 é um fenômeno milenar.14 Até recentemente, o médico era 

considerado imprescindível para exercer qualquer atividade que envolvesse diagnóstico, 

prescrição de medicamentos e introdução de fármacos no corpo humano. 

A partir dos avanços da cosmetologia15 e da própria dermatologia,16 criou-se uma 

subdivisão relativamente nova que passou a se chamar de cosmiatria ou dermatologia estética. 

De acordo a SBD,17 a dermatologia pode ser subdividida em clínica e preventiva, oncológica, 

cirúrgica e a cosmiátrica, sendo esta, segundo a SBD, exclusivamente, uma área da medicina 

em que os procedimentos médicos são privativos a médicos e seu objetivo é a manutenção da 

beleza e aparência.18 

Partindo dessa premissa da organização médica, nasce um conflito regulatório 

decorrente da existência aparente de dois grandes atores atuando nesse espaço regulatório: 

médicos (CFM) e não-médicos (todos os outros conselhos profissionais de saúde) e disso 

decorre todo o conflito que envolve os diversos conselhos profissionais da saúde que se 

autodefinem como competentes para regular a cosmiatria. 

 

 

                                                 
13 SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano; LINDER, Jennifer. Guia prático de peelings químicos, microabrasão 

& produtos tópicos. Rio de Janeiro: Di Livros, 2013. p. 12-15, passim. Para melhor compreensão do tema 
“pele”, conforme SMALL, a epiderme é a camada mais superficial da pele e é formada por células que protegem 
o corpo contra a evaporação, mantendo sua hidratação e elasticidade, além de atuar como barreira física protetora 
contra perigos como micróbios, traumatismo, substâncias irritantes e luz ultravioleta. 

14 MATEUS, Andréia; PALERMO, Eliandre. Cosmiatria e laser, p. 11. “A sociedade impõe, periodicamente, 
valores estéticos, segundo interesses de grupos e mercadológicos, que devem ser ponderados para não se 
tornarem padrões obrigatoriamente aceitáveis e adequados a todas as pessoas”. 

15 Também se usa o termo cosmetologia ou cosmética, mas neste caso não é uma atividade médica, mas trata-se 
de uma área da “ciência farmacêutica e das ciências químicas e bioquímicas dedicada à pesquisa, 
desenvolvimento, elaboração, do dinheiro capital garantido produção, comercialização e aplicação de produtos 
cosméticos”. Disponível em: https://pt.unionpedia.org/Cosmetologia, acessado em 12/12/2021. 

16 SAMPAIO, Sebastião A. P.; RIVITTI, Evandro A. Dermatologia. 3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007, p. ix. 
No seu prefácio, os autores afirmam: “A dermatologia transformou-se radicalmente nas últimas décadas. 
Atualmente clínica e cirúrgica, a sua área de atuação vai desde a diagnose e tratamento das doenças, afecções e 
neoplasias cutâneas; conservação da higidez e melhora do aspecto da pele até a cirurgia dermatológica, 
oncológica, corretiva e cosmiátrica. [...]”. Enfim, dermatologia é especialidade médica que se ocupada da pele. 

17 A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) se reconhece como “a única instituição reconhecida oficialmente 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Médica Brasileira (AMB) como representante dos 
dermatologistas no Brasil”. Disponível em: https://www.sbd.org.br/a-sbd/institucional, acessado em 12/10/2020. 

18 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 
estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 583-584. 
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1.1 A Regulação da cosmiatria no Brasil 

 

Como uma atividade econômica, esse mercado é regulado19 pelos conselhos de 

fiscalização profissionais das ciências da saúde, bem como por legislação que determina os 

parâmetros de atuação de cada um desses profissionais. Ao ser observada a popularização 

desses serviços, os profissionais da saúde das diversas especialidades defenderam para si a 

prerrogativa de, pari passu com os médicos, realizarem procedimentos estéticos, uma vez que 

tal ramo se demonstrou promissor.20 Neste contexto, não apenas o Conselho Federal de 

Medicina (CFM), por meio de suas sociedades de especialidades,21 mas também conselhos 

profissionais,22 como o de Odontologia (CFO), Farmácia (CFF), Fisioterapia (COFFITO), 

Enfermagem (COFEN) e Biomedicina (CFBM) e outras associações de profissões não-

regulamentadas, como as de acupuntura,23 passaram a regular a atividade, autorizando seus 

filiados a exercerem a dermatologia estética, gerando uma visível overlap na regulação desse 

nicho econômico. 

Na falta de um órgão hierarquicamente superior a tais conselhos, tem sido o Judiciário 

o ente público a “coordenar” os conflitos regulatórios decorrentes das resoluções desses 

conselhos, por meio das diversas ações judiciais distribuídas pelos tribunais regionais federais, 

principalmente, mas não exclusivamente, na 1ª e 5ª Regiões da Justiça Federal.24 O ajuizamento 

de ações judiciais tem se dado especialmente pela interpretação dada à Lei do Ato Médico – 

Lei 12.842/2013 (LAM),25 que disciplina o exercício da medicina no Brasil, bem como pela 

Mensagem de Veto que acompanhou sua sanção,26 que excluiu determinadas partes do texto 

legal, contribuindo para o conflito regulatório. 

                                                 
19 Nesta dissertação, os termos regular ou regulamentar terão significados iguais, como sendo as decisões ou 

intervenções dos conselhos profissionais na atividade da cosmiatria. 
20 GONTIJO, Bernardo; VALE, Everton Carlos Siviero do; MARQUES, Sílvio Alencar. Considerations on the 

current situation in Brazilian Dermatology. In: Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 81, n. 6, p. 590-594, 
2006. 

21 As especialidades médicas são decididas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM), supervisionada pela Associação Médica Brasileira. Disponível em: 
http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:&catid=3, acessado em 
15/09/2019. 

22 Genericamente, serão chamados simplesmente de “conselhos” os conselhos ou associações profissionais de 
classe. 

23 Entre as mais importantes, estão a Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), Associação de Medicina 
Chinesa e Acupuntura do Brasil (AMCAB), Associação Sino Brasileira de Acupuntura Moxabustão e Terapias 
Holísticas (ASBAMTHO), entre outras. 

24 Grande parte das ações judiciais discutindo o tema foi distribuída na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
(Natal, TRF-5) e na Seção Judiciária do Distrito Federal (Brasília, TRF-1), mas não unicamente, com será 
exemplificado no decorrer desta dissertação. 

25 Lei 12.842/2013, de 10 de julho de 2013 - “Dispõe sobre o exercício da Medicina”. 
26 Mensagem nº 287/2013, de 10 de julho de 2013. 
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1.1.1 Principais procedimentos em cosmiatria 

 

Para que se possa compreender esse mercado, é necessário tecer alguns comentários 

sobre essa atividade econômica específica. Os procedimentos estéticos da face têm 

peculiaridades e semelhanças com quaisquer outros atos médicos.27 São várias28 as técnicas 

utilizadas na cosmiatria.29 Sua correta utilização pode trazer benefícios para o paciente, mas 

também efeitos colaterais deletérios, se não forem corretamente administrados. E é exatamente 

nesse contexto que se discute se eles seriam ou não privativos de médicos, uma vez que sua 

administração exigiria um mínimo de reserva legal. Em geral, os procedimentos estéticos mais 

utilizados pelos profissionais de saúde são os esfoliativos, os peelings químicos, de luz e calor 

e os de injeção.  

Os procedimentos esfoliativos são aqueles realizados na parte mais superficial da pele, 

por meio de técnicas como peelings físicos, químicos e microdermoabrasão. Consiste 

normalmente em aplicar sobre a pele uma quantidade de microcristais de compostos 

quimicamente inertes, com ou sem equipamentos que possibilitam regular os níveis de 

esfoliação sob pressão assistida.30 O elemento abrasivo é passado sobre a pele por esfoliação 

mecânica para produzir abrasões superficiais na superfície cutânea.31 Os procedimentos 

microdermoabrasivos são indicados não apenas para fins estéticos, que implicam associação 

                                                 
27 GONTIJO, Bernardo; VALE, Everton Carlos Siviero do; MARQUES, Sílvio Alencar. Considerations on the 

current situation in Brazilian Dermatology, passim. Cabe aqui uma observação importante de especialista 
sobre a utilização terapêutica e estética dos procedimentos invasivos: As indicações dos preenchimentos faciais 
podem ser divididas em dois grandes grupos: 1) para fins de reparação ou restauração da área anatômica: áreas 
com trauma, cicatrizes, sequelas de acne, contorno da orelha, dentre outros; 2) para fins exclusivamente estéticos: 
sulcos, rugas, aumento dos lábios, elevação dos cantos da boca, e alguns tipos de cicatrizes leves ou depressões 
por perda de substância. Além de sua indicação estética, atualmente procurada em larga escala, como 
rejuvenescedor da face e da aparência em geral (redução de rugas na face superior e inferior, pescoço e colo; 
lifting das áreas faciais e correção das assimetrias faciais), a toxina botulínica é indicada terapêutica ou 
subsidiariamente aos cuidados com a saúde para: hiperidrose axilar primária (suor), blefaroespasmo (pálpebras), 
estrabismo, distúrbio do quarto par de nervos craniano, distonia cervical, espasticidade dos membros superiores 
(aumento do tônus muscular), profilaxia para enxaqueca crônica, bruxismo, sorriso gengival, etc. É necessário 
absoluto controle da técnica, a fim de evitar efeitos indesejáveis como blefaroptose (pálpebra caída) e ptose 
(sobrancelha caída), paralisia insuficiente ou excessiva da região aplicada, além de vermelhidão, hematomas, 
inflamação ou sensibilidade dolorosa, urticária, prurido, cicatrizes ou reações alérgicas. 

28 Disponível em: http://www2.cirurgiaplastica.org.br/seguranca-do-paciente/cirurgiao-de-confianca/#!/cirurgias-
e-.procedimentos. Alguns dos procedimentos mais comuns hodiernamente, por exemplo, são a toxina botulínica 
(conhecida vulgarmente por botox), o uso de peelings químicos, as técnicas de laser, a aplicação de 
preenchedores cutâneos, especialmente à base de ácido hialurônico e outros compostos químicos ou biológicos, 
a dermoabrasão, entre outras técnicas disponíveis no mercado, cujas características e práticas podem ser 
conhecidas e melhor aprofundadas em bibliografia especializada. Para a sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica, tais tratamentos estéticos são classificados como “procedimentos minimamente invasivos”. 

29 SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos. Rio de 
Janeiro: Di Livros, 2013, p. 11-14. 

30 KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética, p. 649 
31 SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano; LINDER, Jennifer. Guia prático de peelings químicos, microabrasão 

& produtos tópicos, p. 19. 
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com peelings químicos, mas também para fins terapêuticos inestéticos ou mesmo estéticos 

causados por eritema facial,32 acnes não inflamadas, hiperpigmentação, cicatrizes superficiais 

inestéticas pós-acne ou pós-cirúrgicas, rugas finas, estrias superficiais, entre outras.33 

Os tratamentos de peeling químico, também conhecidos como quimioesfoliação, 

quimiocirurgia ou dermopeeling, removem as camadas mais externas da pele de forma a 

melhorar a função global e a aparência da pele. O mecanismo de ação dos peelings químicos 

baseia-se nos princípios da cicatrização das feridas, pois os peelings promovem um dano 

intencional, programado e controlado nas camadas mais superficiais da pele,34 visando 

estimular um processo de regeneração da superfície cutânea, tendo como resultado uma 

melhora na textura e aparência da pele.35 Os produtos químicos, neste caso, provocam 

verdadeira reação na superfície da pele, por serem ácidos, mas sempre de forma controlada,36 

chegando, em alguns casos, a penetrar na derme reticular.37 Neste caso, quando o peeling chega 

à derme reticular, ocorrem complicações inestéticas como cicatrizes. Isso é um efeito 

indesejado no peeling. Significa que ele aprofundou de tal forma que pode gerar uma lesão 

semelhante a uma cicatriz de queimadura; daí a necessidade de controle da técnica. 

Já as técnicas de luz e calor não são exclusivas da cosmiatria. O laser é utilizado 

largamente em cirurgias e tratamentos diversos na área médica. No entanto, como tratamento 

na dermatologia estética, seu campo de atuação vem crescendo nos últimos tempos. Além do 

laser, há ainda tratamentos físicos por aplicação de radiofrequência, de infravermelho, o uso do 

LED (Light Emitting Diodes), ultrassom e a criolipólise,38 todos utilizados para o 

rejuvenescimento da pele. 

                                                 
32 É de se mencionar que os peelings químicos não são administrados apenas na região da face, existindo, ainda, 

os chamados peelings corporais, que são realizados de modo seriado, mais superficialmente e em uso de 
concentrações mais baixas de ácidos. Alguns chegam a atingir camadas mais profundas da pele. 

33 SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano; LINDER, Jennifer. Guia prático de peelings químicos, microabrasão 
& produtos tópicos, p. 45. 

34 Disponível em: https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/procedimentos/peelings-quimicos/10/, acessado em 
01/12/2020. 

35 Ibidem, p. 41. 
36 Ibidem, p. 42-43.  
37 Há determinados peelings profundos, como os de fenol, os quais resultam em queimaduras químicas 

importantes, embora controladas. Por ser método de tratamento com alcance extremamente profundo, pois induz 
a destruição da epiderme e da derme papilar, estendendo-se muitas vezes até à derme reticular, “o procedimento 
deve ser realizado em centro cirúrgico, que pode ser ambulatorial, sempre com boa ventilação, em função dos 
vapores de fenol, sempre com o paciente monitorizado e com acompanhado de um anestesista, responsável pelas 
medidas de sedação, analgesia e hidratação”. Guia prático de peelings químicos, microabrasão & produtos 
tópicos, p. 625. 

38 KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética, p. 979. 
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Finalmente, há os procedimentos de injeção na pele, que interessam diretamente ao 

escopo desta dissertação, sendo os mais importantes a toxina botulínica (botox)39 e os 

preenchedores cutâneos, especialmente o ácido hialurônico.40 Essas são substâncias utilizadas 

para atuar principalmente nos efeitos do envelhecimento facial, que está associado com a 

diminuição gradual da espessura da pele, a perda do volume facial e a perda da elasticidade ao 

longo do tempo. São indicados para tratamento de rugas e sulcos faciais, mas têm avançado 

para aplicações mais sofisticadas de escultura e contorno faciais, permitindo um 

rejuvenescimento facial. Sua utilização pode estar associada também a fins terapêuticos para a 

anatomia da face, a uniformização do sorriso, o preenchimento de sulcos provocados por lesões, 

para fins odontológicos e eliminação de cicatrizes de depressão. Seu uso é observado também 

para fins de tratamento da atrofia facial associada ao HIV.41 Podem ser aplicados em diferentes 

profundidades, representando um método moderadamente invasivo, pois pode adentrar até um 

nível mais profundo da pele.42 Nesses procedimentos, a aplicação das toxinas ou preenchedores 

é feita por infiltração,43 isto é, o líquido é injetado no músculo que se pretende paralisar ou 

alterar, envolvendo a inspeção da área, palpação, testes funcionais e documentação.44 

 

1.1.2 A Lei do Ato Médico e o marco legal da cosmiatria 

 

A Lei do Ato Médico dispôs sobre o exercício da medicina. No caso da cosmiatria, o 

principal artigo desta lei a ser enfrentado nesta dissertação é o artigo 4º, especialmente o seu 

inciso III, embora uma interpretação sistemática do texto tenha de ser feita para sua melhor 

compreensão:45 

                                                 
39 Popularmente conhecida como “botox”, embora essa seja o nome de um produto com marca registrada Botox® 

da Allergan plc (NYSE: AGN), empresa farmacêutica irlandesa presente em mais de 100 países, inclusive no 
Brasil. Disponível em:  https://www.allergan.com.br/pt-br/products/what-we-treat/medical-aesthetics, acessado 
em 14/06/2019. 

40 Ao longo desta dissertação a expressão “procedimento invasivo” será o cerne do conflito regulatório entre os 
conselhos profissionais e saúde. 

41 De acordo com os principais manuais de cosmiatria, o tratamento dos lábios e de outras áreas cosméticas com 
preenchedor cutâneo são considerados como off-label, isto é, o uso de drogas farmacêuticas que não seguem as 
indicações homologadas para aquele fármaco ou que têm efeito não esperado ou originalmente previsto para ele. 
In: SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos, p. 
10. 

42 Ibidem, p. 23. 
43 SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos, p. 19-

26, passim. 
44 KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Op. cit., p. 42. 
45 Justifica-se aqui, para fins didáticos e de consulta, a transcrição de todos os incisos que definem as atribuições 

dos médicos, conforme a LAM: 
“Art. 4º São atividades privativas do médico: 
I - (VETADO); 
II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e pós-operatórios; 
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“São atividades privativas do médico: [...] 
III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam 
diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares 
profundos, as biópsias e as endoscopias” [grifos nossos]. 

 

A expressão “procedimento invasivo”, a partir da interpretação literal do texto legal, 

pressupõe atividade que implique introduzir, perfurar, aplicar ou inserir qualquer instrumento, 

aparelho ou substância no corpo humano. A partir dessa leitura, pode-se chegar à conclusão 

apriorística de que a cosmiatria, uma atividade basicamente estética, uma vez que se refere à 

injeção (no sentido de injetar, introduzir, aplicar),46 seria atividade privativa do profissional 

médico e sua disciplina caberia exclusivamente a essa classe profissional, representada pelo 

CFM, com exclusão de todas as outras. 

À medida que o artigo 4º é interpretado de forma mais restritiva, isto é, como 

procedimento invasivo que “atinge órgãos internos”, por exemplo, mais ampla seria a gama de 

profissionais habilitados a exercer a cosmiatria que, em geral, não chega a camadas mais 

profundas da pele, o que autorizaria outros profissionais da saúde como biomédicos, cirurgiões-

dentistas, farmacêuticos, etc., a atuarem nesse nicho de mercado. No entanto, como o CFM 

interpreta que qualquer introdução de fármacos ou instrumentos na pele como procedimento 

invasivo, surgem os conflitos com os outros conselhos profissionais que, em pé de igualdade 

em produzir norma regulatória autorizativa (resoluções), autorizam seus filiados a praticarem a 

cosmiatria. 

Por outro lado, como já dito anteriormente, o próprio texto legal sofreu vetos 

importantes, exatamente no artigo que previa a exclusividade médica em atividades invasivas, 

                                                 
III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou 
estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias [grifo nosso]; 
IV - intubação traqueal; 
V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva, bem como das mudanças 
necessárias diante das intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, 
incluindo a desintubação traqueal; 
VI - execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral; 
VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedimentos diagnósticos invasivos e dos 
exames anatomopatológicos; 
VIII - (VETADO); 
IX - (VETADO); 
X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico; 
XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde; 
XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises 
clínicas, toxicológicos, genéticos e de biologia molecular; 
XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas; 
XIV - atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em localidade em que não haja médico”. 

46 Segundo o dicionário de termos médicos e de enfermagem, o termo “injeção” se refere à “introdução de material 
sob pressão nos tecidos”. In: GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário de termos médicos e de 
enfermagem. São Paulo: Rideel, 2002, p. 274. 
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conforme será melhor tratado oportunamente. Neste caso, o CFM estaria interpretando o rol de 

procedimentos cosmiátricos e a permissão legal como ato exclusivamente médico, enquanto 

que as demais profissões estariam interpretando restritivamente o texto, isto é, indicando 

exatamente quais seriam os considerados primordialmente como procedimentos invasivos, 

liberando todos os outros para qualquer profissional da saúde habilitado, suavizando o alcance 

para atividades que não sejam tipicamente invasivas, como a intubação, a cirurgia, os exames 

invasivos e os acessos vasculares profundos, que foram textualmente previstos na norma. 

Ora, sendo a lei stricto sensu a norma por excelência com efeito erga omnes, restaria 

suficiente a LAM para definir e esclarecer o espoco de atuação da cosmiatria. Qualquer norma 

hierarquicamente inferior deveria apenas refletir ou regulamentar detalhes da própria lei, sem 

inovar nem permitir que se dê interpretação extensiva. Ocorre que é exatamente isso que vem 

acontecendo no espaço regulatório47 da cosmiatria. A dicção legal  prevista na norma de 

indicação da execução e execução de procedimentos invasivos encontra diversas dificuldades 

práticas, pois, sendo um conceito indeterminado, permite diversas interpretações e exceções 

que autorizariam outros grupos profissionais a conceberem restritivamente a norma, assumindo 

a permissão legal para o exercício das atividades. 

Com tais conceitos, pode-se analisar como o CFM e as sociedades médicas passaram a 

interpretar a LAM enquanto norma reguladora da cosmiatria. Como todos os conselhos 

profissionais a serem estudados nesta dissertação se julgam competentes, em tese, para regular 

sobre cosmiatria, a partir da interpretação de uma norma legal, temos a existência de um espaço 

regulatório de disputa e uma superposição de normas. Levando-se em conta que cada conselho 

regula a atividade sem aceitar a interferência de qualquer outro, praticamente a cosmiatria 

passou a ser uma atividade plural e comum a vários grupos. Mais do que isso, como não existe 

hierarquia entre os conselhos, nem órgão legalmente previsto para exercer metarregulação, 

                                                 
47 Sobre espaço regulatório, ler: LAENDER, Gabriel Boavista. As Teorias da Regulação e as Agências 

Reguladoras no Brasil. Disponível em: Curso de Pós-Graduação em Direito Público/AGU/UnB, 2005. Na 
página 7, o autor afirma: “Em primeiro lugar, precisamente porque se trata de um espaço, ele está disponível 
para ser ocupado. Em segundo lugar, porque se trata de um espaço, ele pode ser dividido desigualmente entre os 
atores: haverá, em outras palavras, participantes principais e secundários no processo regulatório. Em terceiro 
lugar, tal como podemos identificar um conceito geral de espaço regulatório em uma comunidade particular, 
podemos igualmente falar de conceitos específicos de espaço regulatório em ação em setores individuais: no 
setor de medicamentos, por exemplo, assuntos de controle de segurança e controle de preços são objetos, ou 
objetos potenciais, da atividade regulatória, ao passo que no setor automobilístico, somente o primeiro grupo de 
assuntos (controle de segurança) é incluído. Em quarto lugar, uma vez que ‘espaço regulatório’ é uma imagem 
usada para representar um conceito, ele pode ser aumentado por imagens similares: assim, dado que uma arena 
é um espaço delimitado, algumas vezes falamos de uma ‘arena regulatória’. (...) Nesses termos, o espaço 
regulatório pode ser furiosamente disputado. Seus ocupantes estão envolvidos por vezes em lutas ferozes por 
vantagem. Qualquer investigação sobre o conceito envolve examinar o resultado de disputas competitivas, os 
recursos utilizados nessas disputas e a distribuição desses recursos entre as diferentes instituições envolvidas. 
Em outras palavras, o jogo de poder está no centro desse processo”. 
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ocorre overregulation. Assim, se o resultado pode ser externalidade (efeito social) ou 

concorrência desleal (efeito econômico), tem-se um ambiente em que há ausência de 

coordenação regulatória, decorrente, em parte, da autorregulação que caracteriza os conselhos 

profissionais ou de classe no Brasil. 

 

1.2 A coordenação regulatória e a regulação de atividades econômicas 

 

 Regulação é um tema controverso. Diversos podem ser os conceitos dados a essa 

atividade estatal, seja na doutrina estrangeira seja na brasileira.48 A ideia de um Estado 

regulador é relativamente recente no Brasil. Especialmente após o processo de desestatização 

iniciado na década de 1990,49 a regulação decorre de um movimento que envolveu diversos 

fatores, entre os quais a reestruturação do Estado.50 Para alguns doutrinadores, numa evolução 

história, estaríamos diante do Estado regulador.51 A partir de então, a intervenção estatal direta 

seria verificada nas atividades típicas do Estado, mas também em outras atividades estritamente 

econômicas; no entanto, agora não mais para executar, mas supervisionar, disciplinar e regular 

setores da economia sensíveis, em que haja risco de colapso sistêmico.52 

                                                 
48 Para uma melhor compreensão dos termos regulação e estado regulador contemporâneo, ler: STEWART, 

Richard, “Regulation in a Liberal State: the role of non-commodity values”, Yale Law Journal, Vol. 92, No. 8, 
Symposium on the Legacy of the New Deal: Problems and Possibilities in the Administrative State, Part 2 (Jul., 
1983), pp. 1537-1590; PROSSER, Tony. The Regulatory Enterprise, Oxford: OUP, 2010 – Introduction: “Two 
visions of regulation and four regulatory models”; OGUS, Anthony. Regulation: legal form and economic 
theory. Oregon: Hart Publishing, 2004; SUNSTEIN, Cass, After the rights revolution: reconceiving the 
regulatory state, Cambridge, Harvard University Press, 1990; Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Direito 
regulatório: a alternativa participativa e flexível para a administração pública de relações setoriais complexas 
no estado democrático. Rio de Janeiro: Renovar, 2003; GUERRA, Sérgio. Regulação no Brasil: uma visão 
multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 

49 GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, executivo unitário e estado administrativo no Brasil. REI - Revista 
Estudos Institucionais, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 123-152, ago. 2017. ISSN 2447-5467, p. 144. Para o autor, “o quadro 
de forte centralização do poder nas mãos do Chefe do Poder Executivo só foi modestamente mitigado no Brasil 
com a implantação parcial do modelo de agências reguladoras. Esse modelo surgiu na década de 90 do século 
passado, sendo implantado em um momento de reestruturação do papel do Estado em relação à sua atuação na 
economia. Ocorreu durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, sob a direção de Luiz Carlos 
Bresser Pereira”. 

50 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 
252. 

51 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito público e regulação no Brasil. In: Regulação no Brasil: uma visão 
multidisciplinar. Sérgio Guerra (Org.). Rio de Janeiro, FGV, 2014, p. 115. 

52 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 
administrativas. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 136-137. Segundo o autor, “a intervenção estatal, porém 
indireta, exercida por autoridade descentralizada dotada de independência técnica, voltada à implementação de 
políticas públicas e à realização de direitos sociais na execução de serviços públicos e realização de atividades 
econômicas em setores complexos”. 
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Esse conceito mais restrito, defendido por Sérgio Guerra em suas diversas obras,53 

salienta a importância de o Estado agir como um agente indireto da atividade econômica, 

atuando como um regulador, isto é, harmonizando os interesses, a fim de que o serviço ou 

atividade mantenha relativa equidistância entre todos os envolvidos e seus interesses: o Estado 

em si (regulador), os usuários (a sociedade ou bem jurídico protegido) e o agente econômico. 

Para o autor, a regulação estaria ligada, basicamente, à intervenção estatual para atividades que, 

por sua relevância, deveriam ser supervisionadas de forma mais intensa por conta do risco de 

efeitos desastrosos estruturais, como atividades econômicas ligadas à infraestrutura, mercado 

econômico, saúde suplementar, etc. 

Esse conceito de regulação, um tanto obtuso, porém, não é o único. Aliás, o conceito de 

regulação é um dos mais vastos no direito administrativo,54 comportando variáveis mais amplas 

ou mesmo divergentes. Floriano de Azevedo Marques Neto, por exemplo, entende que “a 

regulação é uma forma de ordenação da atividade econômica. Ordenação que não dispensa, 

mas tampouco se limita, ao caráter normativo”.55 

Regulação, assim, não se circunscreve apenas a atividades econômicas ligadas ao 

universo da infraestrutura ou como decorrência da necessidade do chamado Estado Regulador, 

num contexto macro, como já foi mencionado, tampouco se refere apenas a atividades 

econômicas propriamente ditas. O meio ambiente56 ou o trânsito,57 por exemplo, não são 

necessariamente atividades econômicas típicas, mas igualmente são reguladas ou 

regulamentadas por órgãos públicos. Há inclusive quem defenda que a regulação tenha por 

objeto atividades econômicas e sociais,58 estando nessas últimas compreendidas, por exemplo, 

a proteção subjetiva do consumidor, do meio-ambiente, da saúde pública, etc. 

                                                 
53 GUERRA, Sérgio. Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: FGV, 2014, p. 377. “A 

regulação se distingue dos modos clássicos de intervenção do Estado na economia, pois consiste em 
supervisionar o jogo econômico, estabelecendo certas regras e intervindo de maneira permanente para amortecer 
as tensões, compor os conflitos e assegurar a manutenção do equilíbrio do conjunto. Ou seja, por meio da 
regulação, o Estado não se põe mais como ator, mas como arbitro do processo econômico, limitando-se a 
enquadrar a atuação dos operadores e se esforçando para harmonizar suas ações”.  

54 MEDAUAR, Odete. Op. cit., p. 254.  
55 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Pensando o controle da atividade regulatória estatal. In: 

Temas de direito regulatório. Sérgio Guerra (Coord.). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 213. 
56 O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei Federal nº 6.938/81 é o órgão colegiado 

brasileiro responsável pela adoção de medidas de natureza consultiva e deliberativa acerca do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente. Disponível em: http://www2.mma.gov.br/port/conama, acessado em 18/11/2020. 

57 De acordo com o art. 12 da Lei 9.503/1997, compete ao CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, entre 
outras atribuições, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política 
Nacional de Trânsito. Disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/conteudo-
denatran/contran, acessado em 18/11/2020. 

58 WINDHOLTZ, Eric. HODGE, Graeme A. Conceptualising social and economic regulation: implications for 
modern regulators and regulatory activity. Monash University Law Review. 38.2 (Sept. 2012), p. 6. 
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Aliás, sequer regulação é uma atribuição exclusiva do Estado, como as posições mais 

restritas acima parecem assentir. Deste modo, a regulação comporta uma interpretação menos 

restrita, mais micro, fora das atividades econômicas-fins, como, por exemplo, a regulamentação 

dos pesos e medidas,59 das classificações indicativas nas programações audiovisuais,60 das 

técnicas de produção textual61 ou das atividades profissionais chamadas regulamentadas, como 

a advocacia, a engenharia, a contabilidade, a odontologia, a medicina, entre outras. Ao expedir 

normativas, sejam entes de natureza pública, privada ou híbrida, os órgãos reguladores (típicos 

ou não, sejam agências reguladoras ou não) criam regras que devem ser seguidas por seus 

destinatários, com efeitos sobre terceiros.62 

Assim, para fins desta dissertação, “regulação” em cosmiatria (também utilizada aqui 

como regulamentação indistintamente) terá o sentido de expedição das normativas regulatórias 

dos conselhos profissionais de saúde que tenham relação com o disputado espaço regulatório 

no exercício profissional da cosmiatria e que exerça impacto sobre terceiros. Neste último caso, 

o efeito da norma regulatória se refere à alegada proteção do cidadão de externalidades, isto é, 

as consequências que uma atividade privada possa exercer sobre terceiros, como danos em 

geral, acidentes, prejuízos, sejam esses econômicos ou sociais, como a liberdade econômica e 

de profissão, exigindo-se, neste ponto, alguma coordenação regulatória.63 

Levando-se em conta que regulação também “designa um estado de equilíbrio e de 

regularidade no funcionamento de um sistema ou mecanismo e, também, aponta para o 

estabelecimento de regras (regulamentos) a serem observadas num determinado 

comportamento ou situação”,64 por um lado o Estado deve prezar pela produção de normas 

gerais, mas por outro, tanto quanto possível, deixar que o próprio mercado se autorregule. 

                                                 
59 Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela 

Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e 
Medidas (INPM) e ampliar significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira. Disponível 
em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/institucional-index, acessado em 
18/11/2020. 

60 Exercida pelo Ministério da Justiça. Disponível em: https://www.justica.gov.br/seus-direitos/classificacao/guia-
pratico/classind-guia-pratico-de-audiovisual-3o-ed.pdf, acessado em 18/11/2020. 

61 A ABNT é a entidade de normalização do Brasil desde a sua fundação, em 1940. É uma entidade privada, sem 
fins lucrativos e membro fundador da International Organization for Standardization (Organização Internacional 
de Normalização – ISO. Disponível em: http://www.abnt.org.br/noticias/7128-abnt-representante-oficial-da-iso-
no-brasil, acessado em 18/11/2020. 

62 BLACK, Julia. “Constitutionalising Self-Regulation.” The Modern Law Review, vol. 59, no. 1, 1996, pp. 24–
55. JSTOR, www.jstor.org/stable/1096422, p. 54. A autora utiliza a expressão “noção não-unitária de público”, 
defendendo que as normas dos conselhos profissionais de saúde devem passar por um “teste de publicidade” 
para se averiguar o grau de “carga pública” compõe a norma. O tema será mais bem problematizada no capítulo 
quarto. 

63 SUSTEIN, Cass R. After de rights revolution. Cambridge: Harvard Univertity Press, 1993, p. 55. 
64 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública. Coimbra: Almedina: 1997, p. 21. 
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Como se verá mais adiante, a legalidade estrita, entendida aqui como a satisfação da 

Lei do Ato Médico como marco legal regulatório para o exercício de atividades médicas, parece 

ter sido desafiada diante do avanço tecnológico com a abertura de um novo mercado: a 

cosmiatria. Mais do que isso: como não se trata de regulação advinda de entes reguladores 

stricto sensu,65 as resoluções dos conselhos profissionais de saúde não encontram controle 

dentro da estrutura do Poder Executivo, cabendo ao Judiciário, neste caso, dirimir eventuais 

conflitos de competência regulatória desses entes ou encontrar novas saídas para se resolver 

tais conflitos. 

 

1.2.1 A coordenação regulatória como instrumento de integração normativa 

 

Quando diversos entes atuam na regulação de uma atividade, seja de forma direta ou 

indireta, os resultados podem ser variados. Por um lado, pode haver cooperação, fusão e 

aprendizado; por outro, há o risco concreto de superposição, disputa, atrofia ou paralisia da 

atividade regulatória. 

Neste sentido, sobreposição ou interseção de atividade regulatória não são incomuns. 

Por exemplo, embora não se trate de órgãos reguladores, há duas casas legislativas em nível 

federal: o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, que compõem o Congresso Nacional. A 

União, os Estados e Municípios podem regulamentar sobre meio-ambiente por mandamento 

constitucional.66 Tanto a Polícia Federal quanto a Receita Federal podem investigar atividades 

suspeitas de agentes econômicos. No caso concreto de agências reguladoras, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência Nacional de Águas (ANA), entre outras, 

precisam cooperar no que tange à utilização das bacias hidrográficas, por exemplo.67 

Dependendo da forma como os órgãos reguladores atuam, o resultado poderá ser positivo ou 

negativo. Em geral, regulação excessiva traz prejuízos porque cria insegurança jurídica, sejam 

elas produzidas através de normas ou standards.68 Por outro lado, pode trazer criatividade e 

                                                 
65 Os conselhos profissionais de saúde não são agências reguladoras propriamente ditas, mas autarquias federais 

que exercem atividade estatal, mas também privada ou com interesses privados, como será demonstrado adiante. 
66 CRFB, art. 23, VI e VII. 
67 E. g. A Resolução Conjunta ANEEL/ANA nº 03, de 10 de agosto de 2010, publicada em 20 de outubro de 2010, 

estabelece as condições e os procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração 
de energia hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas visando ao 
monitoramento pluviométrico, limnimétrico, fluviométrico, sedimentométrico e de qualidade da água, associado 
a aproveitamentos hidrelétricos. 

68 SCHAUER, Frederick. The Convergence of Rules and Standards. Cambridge: New Zealand Law Review, 
2003, p. 309-311. 
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autocontenção entre os diversos órgãos, numa rede de normas que permitem maior segurança 

na execução de um procedimento cosmiátrico, por exemplo, pela especialização. 

 Uma das necessidades da coordenação regulatória é evitar que um número excessivo de 

entes regule uma mesma atividade sem o devido sincronismo. Quando isso não ocorre, o 

resultado pode ser um overlap, ou, sobreposição. Em geral, diversas agências exercem 

autoridade ou poder sobre os mesmos indivíduos, atividades ou targets, podendo gerar 

ineficiência, custos excessivos e desperdício.69 

Outro fator que corrobora com a importância de uma coordenação regulatória é a 

redundância (redundancy), como mais conhecido na doutrina, isto é, normas semelhantes em 

situações igualmente similares. É curioso que, neste caso, a existência de diversos reguladores 

emitindo normas sobre uma situação seja aparentemente ineficiente, uma vez que não haveria 

tal necessidade. Por outro lado, em determinados setores, a existência de mais de uma norma 

pode trazer mais segurança, sobretudo em temas sensíveis, como o da saúde pública, por 

exemplo. Chegou-se a afirmar que na administração pública, por exemplo, a redundância pode 

ser útil para prevenir ou corrigir erros.70 

Para resolver questões de over-regulation, ou regulação excessiva, busca-se coordenar 

os agentes de tal forma que os efeitos da regulação possam ser mais positivos, ou se extraia um 

resultado útil que justifique a existência dessa regulação.71 Na experiência norte-americana, por 

exemplo, Freeman e Rossi sugeriram algumas ferramentas para superação ou aproveitamento 

dos efeitos negativos do overlap ou redundancy através de coordenação regulatória, como 

consulta interagência, acordos entre as agências, tomada de decisões ou políticas conjuntas e 

gerenciamento externo da coordenação, as quais serão mais bem explicitadas no capítulo 

quarto.72 O objetivo dessas ferramentas é permitir que, num ambiente de regulação 

compartilhada, haja o mínimo de consenso e maximização de benefícios e a interação entre os 

diversos entes reguladores. 

                                                 
69 AAGAARD, Todd S., Regulatory Overlap, Overlapping Legal Fields, and Statutory Discontinuities (May 1, 

2011). Virginia Environmental Law Journal, Vol. 29, No. 3, 2011, Villanova Law/Public Policy Research 
Paper No. 2012-2004. O Autor cita a frase de Robert B. Ahdieh, em sua obra Dialectical Regulation, ao afimar 
que “regulatory jurisdictional overlap occurs when ‘independent public agencies enjoy regulatory authority over 
the same individuals or institutions, with regard to the same or related issues.’” 

70 LANDAU, Martins. Redundancy, Rationality, and the Problem of Duplication and Overlap, 29. PUB. ADMIN. 
REV, 346-51 (1969), p. 346. 

71 AAGAARD, Todd S., Op. Cit., p. 292-296. Aagaard, citando as teorias de Landau, defende que há uma série de 
exemplos e alguns argumentos positivos ou vantagens da redundância regulatória no âmbito da administração 
pública, tais como confiabilidade, inovação, aprendizado mútuo, etc. 

72 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency coordination in shared regulatory space. In: Harvard Law Review. 
Harvard, n. 5, vol. 25, mar. 2012, p. 1138, p. 1155-1178. 



28 
 

Tecidas essas considerações, conclui-se que não é suficiente apenas regular ou 

“desregular”, mas também regular bem, num movimento conhecido como better regulation.73 

Dependendo do desenho regulatório de determinado setor econômico, e da estrutura hierárquica 

do órgão público que regula o setor, pode-se ter diferentes formas de coordenação. No caso de 

estruturas mais centralizadas, é mais fácil se definir um órgão que exerça sua autoridade sobre 

as “camadas” mais inferiores dessa hierarquia. No entanto, em outras situações, como é o caso 

específico da cosmiatria, em que há diversos entes dotados de poder regulatório, as soluções 

precisariam ser mais criativas, pois se estaria diante de um desenho descentralizado de 

autoridade regulatória.74 De toda forma, é sempre um desafio para a regulação encontrar o 

melhor modelo para torna-la mais eficiente e eficaz, uma vez que, embora a atividade 

econômica esteja em mãos da iniciativa privada (em geral), a administração pública exerce 

papel determinante na supervisão ou coordenação dessa atividade, e alterar a estrutura do 

Estado é um processo lento e difícil, pois implica barreiras temporais como o devido processo 

legislativo e interesses políticos que impedem mudanças na velocidade que o mercado 

precisaria.75 

Seja qual for o modelo institucional (centralizado, descentralizado ou misto) da estrutura 

regulatória do Estado, algumas características são esperadas de um órgão que exerça 

coordenação regulatória no âmbito das atividades econômicas, entre as quais, legitimidade, 

conhecimento técnico e flexibilidade. Essas características são desejáveis por fatores 

intrínsecos e extrínsecos. Para exemplificar, tomamos o critério da legitimidade para aferição 

da atribuição para exercer coordenação regulatória: verifica-se que um órgão pode ter aparência 

de legitimidade para exercer coordenação regulatória em determinado setor econômico. A 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) tem aparência extrínseca 

de legitimidade de que pode exercer coordenação regulatória no setor de biocombustíveis em 

geral. No entanto, pode não ser intrinsecamente o melhor órgão para coordenar a regulação da 

exploração de jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas76 no que concerne aos efeitos 

                                                 
73 RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. Coordenação efetiva e sistematização: novas tendências da melhora da 

qualidade regulatória no brasil. REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 513-536, 
dez. 2018. ISSN 2447-5467. Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/304, 
acesso em: 25 fev. 2021, fls. 515. Para o autor, “Importante deixar claro que os temas da desregulação e melhora 
regulatória não são incompatíveis entre si. Pelo contrário, é possível que uma medida de melhora regulatória 
envolva, justamente, a desregulação, como, por exemplo, medidas relacionadas à gestão do estoque regulatório”. 

74 O’CONNELL, Anne Joseph. The Architecture of Smart Intelligence: Structuring and Overseeing Agencies in 
the Post-9/11 World. In: California Law Review, Vol. 94, Issue 6. Dezembro, 2006; p. 1657. 

75 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency coordination in shared regulatory space, p. 1153. 
76 O xisto betuminoso possui atributos de carvão e de petróleo e é uma variedade carbonífera mais nova que a 

hulha. Por destilação fracionada, a seco, produz gasolina, gás combustível, enxofre, etc. Entretanto, trata-se de 
um processo poluente e economicamente desvantajoso. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de 
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nocivos de sua extração. Essa coordenação pode ser melhor exercida pela Agência Nacional de 

Mineração (ANM) ou pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), ou ainda pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), embora possa e 

deva fazer parte de um grupo de trabalho para tratar do assunto. 

A partir do exemplo acima, pode-se entender que a legitimidade seria a capacidade 

institucional intrínseca e extrínseca que um órgão detém para exercer alguma autoridade, ainda 

que apenas de condução, sobre uma atividade econômica e, especialmente, sobre outros órgãos. 

Essa legitimidade normalmente é conferida por lei ou pela Constituição.77 O conhecimento 

técnico seria a condição intrínseca de deter informações, expertise, experiência e conhecimento 

do setor regulatório a ser coordenado, sem o qual é impossível dialogar com os atores 

econômicos e haveria uma acentuação da assimetria de informação.78 Finalmente, a 

flexibilidade seria a capacidade intrínseca de que é dotado o órgão coordenador para saber 

ponderar os diversos interesses envolvidos e ainda assim propor, recomendar ou efetivar 

decisões que não firam o ordenamento jurídico.79 Isto é, sem que haja capacidade de ouvir e 

transitar entre os diversos atores regulatórios, não é possível uma coordenação regulatória 

eficaz e com resultados positivos, diante da multiplicidade de interesses e “legitimidades” que 

muitos atores que são reguladores (como as diversas agências) detêm. 

A partir de todas as considerações acima, é preciso confessar que, seja nos exemplos 

brasileiros, seja no caso norte-americano, os textos tratam de agências reguladoras vinculadas 

ao poder público, com características de administração pública clássica, em que a lei ou as 

políticas podem exercer sobre elas influência tal que se lhes exija submeter-se às soluções 

                                                 
xisto betuminoso. Disponível em: http://cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo1A/xisto.html, acessado em 
12/13/2020. 

77 SIRICO, Louis. Agencies in conflict: Overlapping agencies and the legitimacy of the administrative process. In: 
Vanderbilt Law Review, Vol. 33, No. 101, p. 128. 

78 Para Alexandre Figueiredo, “pode-se afirmar que a assimetria de informação entre os agentes prestadores dos 
serviços e o órgão regulador revela-se um empecilho considerável e um grande obstáculo a ser superado na busca 
da construção de um aparato regulatório eficiente. A assimetria de informação está na origem de complexos 
problemas regulatórios e o regulador deve, continuamente, buscar formas de mitigar esse problema”, o que seria 
acentuado se o órgão coordenador não detivesse conhecimento da área. In: FIGUEIREDO, Alexandre Carlos 
Leite. Assimetria de informação, competição e leilões de energia. Revista do Tribunal de Contas da União. v. 
1, n. 114 (1970). Brasília: TCU, 2009, fls. 20-24. 

79 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em seu documento “Recomendação 
do Conselho sobre Política Regulatória e Governança”, reomendou que para que haja uma regulação saudável e 
efetiva, é necessário “10. Promover sempre que necessário a coerência regulatória através de mecanismos de 
coordenação entre os níveis supranacional, nacional e subnacional do governo. Identificar questões regulatórias 
transversais em todos os níveis do governo, para promover a coerência entre as abordagens regulatórias e evitar 
a duplicação ou conflito de normas” [e] “11.7. Desenvolver incentivos para promover a coordenação horizontal 
entre as jurisdições para eliminar os entraves ao funcionamento contínuo dos mercados internos e limitar o risco 
de práticas de competição regulatória, desenvolvendo mecanismos adequados de resolução de litígios através 
das jurisdições locais”. OCDE. Recommendation of the Council of the OECD on Regulatory Policy and 
Governance. Paris, 2012, p. 17-18. 
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apresentadas por Freeman e Rossi. No entanto, à medida que o regulador se afasta de uma 

hierarquia de subordinação jurídica ou política, a regulação passa a ser exercida por sujeitos 

semiautônomos, ou com características de direito privado, como ocorre com a metarregulação80 

e autorregulação, que se aproximam mais do objeto desta dissertação. 

 

1.2.2 O regime de autorregulação dos conselhos profissionais de saúde 

 

Os conselhos profissionais das diversas áreas da saúde têm desempenhado isoladamente 

o papel de regulamentar a abrangência e os limites do exercício da cosmiatria.81 Essa liberdade 

de definir limites e extensões encontra fundamento no conceito de autorregulação,82 isto é, a 

própria instituição que produz a regulação é o alvo desta, confundindo-se num único ente, o 

regulador e o regulado. Os conselhos profissionais em geral e, especificamente, os da área da 

saúde (federais ou regionais), são entidades de classe e se enquadram na categoria de autarquias, 

com atividade tipicamente pública.83 Odete Medauar chega a afirmar que “exercem atribuições 

típicas do poder público”,84 no entanto, detêm competência para regular apenas o exercício das 

profissões dos que a ele se filiam, atuando, neste caso, como uma espécie de corporação de 

classe, um ente privado, com interesses e atuação interna corporis. 

Cabe ressaltar que esse debate sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais não 

é tema uníssono nem pacífico nem na doutrina nem na política. Foi editada a Lei nº 9.649, de 

27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 

                                                 
80 Há vários conceitos de metarregulação, mas aqui se entende como a interação entre a regulação governamental 

e a autorregulação, como, por exemplo, a “supervisão” do Estado sobre a autorregulação. Para um melhor 
entendimento, recomenda-se ler COGLIANESE, Cary. MENDELSON, Evan. Meta-Regulation and Self-
Regulation. In: BALDWIN (et tal). The Oxford Handbook of Regulation, 2010, 33 VAND. L. REV. 101 (1980).  

81 Disponível em: https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/procedimentos/peelings-quimicos/10/, acessado em 
10/09/2020. 

82 COGLIANESE, Cary. MENDELSON, Evan. Meta‐Regulation and Self‐Regulation, 2010, p. 3. 
83 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 1.717. Relator: Ministro Sydney Sanches. DJe: 28/03/2003. 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. NATUREZA JURÍDICA. 
AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. 1. Os conselhos de fiscalização 
profissional, posto autarquias criadas por lei e ostentando personalidade jurídica de direito público, exercendo 
atividade tipicamente pública, qual seja, a fiscalização do exercício profissional, submetem-se às regras 
encartadas no artigo 37, inciso II, da CB/88, quando da contratação de servidores. 2. Os conselhos de fiscalização 
profissional têm natureza jurídica de autarquias, consoante decidido no MS 22.643, ocasião na qual restou 
consignado que: (i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com 
autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, 
como decorre do disposto nos artigos 5º, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de 
prestar contas ao Tribunal de Contas da União. 3. A fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade 
típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, não pode ser delegada (ADI 1.717), 
excetuando-se a Ordem dos Advogados do Brasil (ADI 3.026). Relator: Min. Sydney Sanches. 

84 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 108. 
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Ministérios, e tentou incluir na organização do Estado – Poder Executivo – os conselhos 

profissionais, como caráter privado, mas teve praticamente todo o seu artigo 58 (exceto o § 3º)85 

declarado inconstitucional após o julgamento da ADIN nº 1.717-6,86 confirmando a natureza 

pública dessas autarquias, embora, como será apresentado nesta dissertação, têm na realidade 

uma natureza híbrida.87 

A controvérsia sobre a natureza dos conselhos de fiscalização de profissões 

regulamentadas, no entanto, não afeta o objetivo finalístico das normas por eles editadas, uma 

vez que sua missão essencial é fiscalizar e normatizar uma profissão regulamentada, nunca 

                                                 
85 Lei 9.649/1998. “Art. 58. Os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter 

privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa.  
§ 1º. A organização, a estrutura e o funcionamento dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas 
serão disciplinados mediante decisão do plenário do conselho federal da respectiva profissão, garantindo-se que 
na composição deste estejam representados todos seus conselhos regionais.  
§ 2º. Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, dotados de personalidade jurídica de direito 
privado, não manterão com os órgãos da Administração Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico.  
§ 3º. Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação 
trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro 
da Administração Pública direta ou indireta. [Grifo nosso, único parágrafo deste artigo mantido]. 
§ 4º. Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são autorizados a fixar, cobrar e executar as 
contribuições anuais devidas por pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de serviços e multas, que 
constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo extrajudicial a certidão relativa aos créditos 
decorrentes.  
§ 5º. O controle das atividades financeiras e administrativas dos conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas será realizado pelos seus órgãos internos, devendo os conselhos regionais prestar contas, 
anualmente, ao conselho federal da respectiva profissão, e estes aos conselhos regionais. 
§ 6º. Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas, por constituírem serviço público, gozam de 
imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços.  
§ 7º. Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas promoverão, até 30 de junho de 1998, a 
adaptação de seus estatutos e regimentos ao estabelecido neste artigo.  
§ 8º. Compete à Justiça Federal a apreciação das controvérsias que envolvam os conselhos de fiscalização de 
profissões regulamentadas, quando no exercício dos serviços a eles delegados, conforme disposto no caput.  
§ 9º. O disposto neste artigo não se aplica à entidade de que trata a Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994”. 

86 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão na ADI n. 1717. Relator: Min. SYDNEY SANCHES. Publicado 
no DJ de 28-03-2003. p. 00149. “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 
9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES 
REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, 
como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, 
quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do ‘caput’ e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 
58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 
e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de 
atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício 
de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime. 
(ADI 1717, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2002, DJ 28-03-2003, 
PP-0006,1 EMENT VOL-02104-01, PP-00149)”. 

87 Existe uma PEC tramitando no Congresso Nacional (PEC 108/2019), por iniciativa do Poder Executivo 
(Mensagem 249/2019) que incluiria no Capítulo I – Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, do Título 
VII – Da Ordem Econômica e Financeira, o artigo 174-A e o artigo 174-B, e que dispõe sobre a natureza jurídica 
dos conselhos profissionais, pugnando pela consolidação do entendimento de que os conselhos profissionais não 
integrariam a estrutura da Administração Pública, ou seja, teriam natureza de direito privado, assim como 
definiria parâmetros e limites para criação das entidades de fiscalização com base em critérios da doutrina da 
regulamentação das profissões. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PEC/2019/msg276-julho2019.htm, acessado em 18/11/2020. 
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determinar os limites dos direitos e deveres do cidadão, que só é obrigado a fazer ou deixar de 

fazer qualquer coisa em virtude de lei, esta entendida como norma jurídica formal,88 em respeito 

ao princípio da legalidade. 

Nesse contexto, os conselhos profissionais não estão subordinados a outros órgãos da 

estrutura do Poder Executivo e, normalmente, a regulação da profissão ou da atividade 

profissional se dá a partir de resoluções, pareceres e acórdãos. São criados por meio de lei 

federal,89 dotando-os de personalidade jurídica, em que geralmente se prevê autonomia 

administrativa e financeira,90 e se destinam a zelar pela fiel observância dos princípios da ética 

e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais afetas à sua existência.91 Dá-

se aí a expedição de normas de caráter basicamente deontológico.92 Sua missão principal, assim, 

é fiscalizar e normatizar uma profissão regulamentada. 

Dentre os vários sentidos diferentes para autorregulação,93 foi adotado, nesta 

dissertação, como sendo a capacidade de um determinado grupo de se regular a si mesmo 

mediante reconhecimento oficial e com meios de direito público (poder regulamentar, 

disciplinar, etc., obrigatório para toda a categoria).94 Ora, deve-se esclarecer que autorregulação 

não é necessariamente ausência de regulação estatal, mas, implica a formulação de normas e 

seu implemento, de modo a influenciar, condicionar, proibir ou constranger a atividade dos 

agentes econômicos.95 Assim, urge entender que os conselhos de fiscalização de profissões 

regulamentadas (regulator) editam normas internas, aplicáveis e que têm como destinatários 

naturais os seus membros (target), isto é, os profissionais por ela fiscalizados, a menos que uma 

                                                 
88 CRFB, art. 5º, II: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 
89 Decreto-Lei n.º 200/67. “Art. 5º. Para os fins desta lei, considera-se: I – Autarquia – o serviço autônomo criado 

por lei, com personalidade jurídica, patrimônio próprio, para executar atividades típicas da Administração 
Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”. 

90  No entanto, o Decreto-Lei n.º 968/69, prevendo tratamento diferenciado às autarquias profissionais, previu em 
seu art. 1º: “As entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais, que 
sejam mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou transferências a conta do orçamento da 
União, regular-se-ão, pela respectiva legislação específica, não sê-lhe aplicando as normas legais sobre pessoal 
e demais disposições de caráter geral relativas a administração interna das autarquias federais”. 

91 QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. A natureza jurídica dos conselhos fiscais de profissões 
regulamentadas. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 11, n. 1211, 25 out. 2006. Disponível 
em: https://jus.com.br/artigos/9082, acessado em 18/11/2018. 

92 A deontologia vem a ser, pois, o conjunto de princípios e regras de conduta ou deveres de uma determinada 
profissão, ou seja, cada profissional deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da profissão, e 
de acordo com o Código de Ética de sua categoria. As prescrições normativas exaradas por estas entidades são 
chamadas, pois, de normas deontológicas. 

93 Para uma melhor compreensão de diversos conceitos de autorregulação, recomenda-se a leitura do artigo de 
Julia Balck, em que cita diversos autores e suas visões sobre o fenômeno e as formas como essa forma de 
regulação pode ser encarada por diversos perspectivas. In: BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, 
p. 25-26. 

94 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública, p. 53. 
95 Conforme já defendido nesta dissertação, não necessariamente a função econômica é alvo da regulação, mas 

também seus aspectos subjetivos como proteção ao cidadão. 
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lei stricto sensu tenha delegado a tais conselhos a prerrogativa de normatizar determinada 

atividade, sendo, entretanto, hipótese de exceção.96 Desta forma, os conselhos profissionais são 

legítimos, como entes reguladores, para “legislar” sobre a profissão, mas careceriam de 

legitimidade, em tese, para emitir regulação que extrapolasse as leis que os constituíram, o que 

restringiria sua liberdade regulatória.97 

A partir desta análise de sua natureza jurídica, a autorregulação dos conselhos 

profissionais parece se encontrar em limites toleráveis, pois exaradas de um ente autorizado 

para tanto. A autorregulação é também uma forma de regulação coletiva.98 Porém, não se pode 

deixar de observar que há um misto de administração pública e de ente privado caracterizando 

tais conselhos.99 Tendo em vista que a função precípua desses conselhos é regulamentar uma 

atividade profissional, pode-se inferir que defendem interesses privados, daí serem chamados 

de “conselhos de classe”, não obstante suas resoluções atingirem a sociedade por rebote, visto 

os destinatários da atividade profissional serem as pessoas ou a saúde como um todo. Assim, 

ora os conselhos profissionais atuam como administração pública (poder de disciplinar, poder 

de cobrar anuidades, prestação de contas a órgãos controladores do Estado, etc.) ora como 

corporação, como é o caso da defesa de interesses das classes, atos de desagravo, representação 

dos filiados, etc. 

Com isso, as normativas dos conselhos, que se autorregulam sem controle externo 

podem gerar regulação excessiva, falta de liberdade e impedir uma competição que poderia ser 

                                                 
96 É o caso, por exemplo, da Lei 3.268/1957, que criou o Conselho Federal de Medicina e que disciplina a restrição 

de uma atividade profissional, e. g.: “Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer 
de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no 
Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se 
achar o local de sua atividade”. 

97 COGLIANESE, Cary. Regulation’s Four Core Components. The Regulatory Review, Sep 17, 2012. Disponível 
em: https://www.theregreview.org/2012/09/17/regulations-four-core-components, p. 2, acessado em 
18/16/2019. 

98 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública, p. 52. 
99 Recentemente o STF julgou conjuntamente a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 36, da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5367 e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF). 367. Neste caso, a natureza híbrida dos conselhos foi confirmada. O Plenário declarou a 
constitucionalidade do artigo 58, parágrafo 3º, da Lei 9.649/1998, que prevê que os empregados dos conselhos 
de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista e veda qualquer forma de 
transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. O STF 
também considerou constitucionais outras leis impugnadas na ADI que permitem contratações por outros 
conselhos profissionais pelo regime celetista. Para a maioria do plenário, “os conselhos profissionais são uma 
espécie sui generis de pessoa jurídica de Direito Público não estatal, pois gozam de ampla autonomia e 
independência e não estão submetidos ao controle institucional, político ou administrativo de um ministério ou 
da Presidência da República, ou seja, não estão na estrutura orgânica do Estado”. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticia, notícia de 09/09/21020. 
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saudável,100 gerando monopólio indesejado,101 sendo necessário averiguar até que ponto a 

produção regulatória dos conselhos profissionais atentam contra o princípio da legalidade, ou 

mesmo de juridicidade,102 visto que tais entes, apesar de deterem autorregulação, foram 

igualmente dotados de autoridade pública para regular as atividades profissionais que 

representam. Desta forma, determinadas situações podem se constituir em patente overlap, pois 

teremos vários entes regulando um mesmo nicho da economia e das atividades profissionais. 

No caso de uma regulação heterônoma, como é o que ocorre com a regulação da 

cosmiatria, o exercício de uma mesma atividade por mais de um ente regulador pode levar à 

ineficiência, má redundância103 e mesmo a brechas que exigem eventual coordenação 

regulatória.104 Como não existe um órgão superior na estrutura política nacional (uma agência 

reguladora, um ministério ou mesmo um conselho nacional, etc.), tem cabido ao Judiciário a 

tarefa de solucionar as controvérsias, agindo como órgão coordenador (suprarregulador) de tal 

regulação. Por outro lado, a falta de regulação normativa coordenada, tendo em vista os 

interesses públicos e privados envolvidos, pode trazer prejuízos e insegurança jurídica.105 A 

solução aparentemente perpassa não apenas as questões legais envolvidas, mas também 

princípios regulatórios e questões técnicas de alta relevância, além de interesse público numa 

atividade de afeta a vida e a saúde das pessoas. 

 

1.3 Ausência de coordenação regulatória e a autorregulação em cosmiatria 

 

Como sobredito, o Judiciário é, no momento, o órgão responsável por dirimir os 

conflitos regulatórios decorrentes das diversas resoluções dos conselhos profissionais de saúde. 

                                                 
100 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. Understanding Regulation: theory, strategy and 

practice. 2. ed. Oxford, OUP, 2013, p. 108. 
101 Para a teoria da regulação, mutatis mutandis, um monopólio, se não for natural, pode ser encarado como uma 

falha de mercado relevante, pois implica a exclusividade de uma atividade econômica, o que pode levar a 
restrição de novos atores no mercado, prejudicando a concorrência, situação essa nem sempre desejada numa 
economia de mercado, cuja regulação normalmente tem como função buscar maior eficiência. Embora a presente 
dissertação trate de conselhos profissionais, e, em geral, nestes casos, a proteção da atividade por vezes se 
confunde com a proteção aos consumidores, é possível que abusos advenham da pseudo-exclusividade de uma 
atividade econômica. Ver: DIBADJI, Reza R. Rescuing regulation. Albany: State University of New York 
Press, 2006. p. 9; SUSTEIN, Sarr R. After de rights revolution, p. 48. 

102 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. 3. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 
144. 

103 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency coordination in shared regulatory space, p. 1138. As autoras usam 
o termo “bad and good redundancies” para justificar que nem sempre é ruim haver mais de uma agência 
regulando determinada atividade.  Por exemplo, entre os próprios médicos há dissensão sobre qual profissional 
estaria mais qualificado ou habilitado para exercer a cosmiatria, mas isso leva ao aperfeiçoamento da técnica, à 
criatividade, à concorrência e ao desenvolvimento do conhecimento científico. 

104 Ibidem, p. 1135. 
105 McGARITY, Thomas O. Presidential control of regulatory agency decisionmaking. 36 Am. U. L. Rev, 443, 

1987, p. 447. 
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As decisões judiciais tomadas para resolver os diversos casos têm diversos fundamentos, mas 

principalmente a relação das resoluções dos vários conselhos e a LAM106. 

A forma como a LAM é interpretada no que se refere a “procedimento invasivo” pelos 

diversos atores envolvidos (conselhos profissionais) geram resoluções que permitem seus 

filiados a exercer a cosmiatria de forma plena ou limitada. De um lado, as organizações 

médicas, pugnando pela sua exclusividade; do outro, os demais profissionais de saúde, 

vindicando seu direito à atividade profissionais. Sendo entes autorregulados, as resoluções dos 

conselhos profissionais se cruzam e causam conflitos. No momento, na ausência de controle 

hierárquico superior na administração pública, tem cabido ao Poder Judiciário, como uma das 

instâncias controladoras dos atos da administração pública, embora não seja um órgão regulador 

típico, atuar como se órgão regulador fosse nesse conflito regulatório. 

Atualmente, esta é a experiência concreta de pretensa coordenação regulatória 

experimentada na cosmiatria, embora não exatamente atuando como um coordenador dos entes 

envolvidos, mas de suas normas, pois vem atuando no julgamento das pretensões dos diversos 

conselhos profissionais autorregulados, autônomos e independentes hierarquicamente, a partir 

de suas diversas normas reguladoras, pretensamente legais e legítimas, que a ele acabam por 

chegar, e que passam a ser discutidas no capítulo seguinte.  

                                                 
106 O Judiciário tem utilizado como parâmetro para suas decisões a Lei do Ato Médico, seja para confirmá-la ou 

dar interpretação diferente aplicada ao caso concreto, sobretudo no deferimento de liminares. 
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CAPÍTULO II – O CONFLITO REGULATÓRIO NA COSMIATRIA ENTRE OS 

CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) é a autarquia federal responsável, entre outras 

coisas, por regulamentar as atividades médicas em âmbito nacional.107 Junto a ele existe a 

Associação Médica Brasileira (AMB),108 que outorga os títulos de especialista aos médicos que 

cursam as chamadas residências médicas e programas de pós-graduação credenciados, os 

Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), órgãos de abrangência estadual descentralizados do 

CFM, as sociedades médicas e as associações de especialidades, que congregam os médicos 

nas diferentes áreas de atuação da medicina. 

Todas as normas regulatórias referentes à medicina são expedidas por esses órgãos na 

forma de resoluções, pareceres, acórdãos, recomendações e decisões monocráticas em 

processos administrativos. Com relação às sociedades e associações médicas de especialidades, 

essas são organizações de direito privado que regulamentam as atividades de cada área 

específica da medicina, como a oncologia, a cardiologia, a pediatria, a dermatologia, a cirurgia 

plástica, a acupuntura, entre outras, e só vinculam seus filiados, também chamados de 

associados, filiados ou membros. 

Aparentemente a estrutura jurídico-política do CFM privilegia primeiramente a 

formação, a especialização e o pertencimento do médico a uma sociedade reconhecida pela 

estrutura oficial e formal da autarquia. Além disso, os critérios e as provas para filiação às 

sociedades de especialidade condicionam a formação em determinadas universidades ou 

instituições que sejam igualmente reconhecidas ou credenciadas dentro dessa estrutura. Tal 

comportamento, aliás, denota certo movimento de proteção ou autoproteção não apenas da 

classe, mas também de um sistema típico dos interesses privados: o poder decisório.109 É 

inegável que essa hierarquia e sistemática circunscrição da atividade médica no CFM redunda 

em legitimidade, uma vez que mantém sob aparente controle e fiscalização da atividade 

econômica, sem prejuízo da própria atividade médica, que, no contexto histórico brasileiro, tem 

                                                 
107 Lei 3.268/1957. “Art. 1º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-

lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um 
deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira”. 

108 A Associação Médica Brasileira tem por missão “defender a dignidade profissional do médico e a assistência 
de qualidade à saúde da população brasileira. [...] A AMB concede Títulos de Especialista aos médicos aprovados 
em rigorosas avaliações teóricas e práticas”. Disponível em: https://amb.org.br/apresentacao/, acessado em 
10/04/2020. 

109 Lei 3.268/1957. “Art. 2º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores 
da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, 
cabendo-lhes zelar e 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”. 



37 
 

relevância não apenas econômica como também social, sendo inclusive reconhecida como uma 

profissão elitizada.110 A medicina é uma das profissões mais antigas da humanidade.111 A 

preocupação com a atividade médica igualmente não é assunto recente no Brasil.112 O exercício 

dessa profissão sempre foi objeto de notório interesse do Estado, seja por questões éticas ou por 

motivos sociais e econômicos. O profissional graduado em medicina,113 historicamente, 

representa um dos mais bem remunerados na economia mundial114 e brasileira.115 Além disso, 

no universo das ciências da saúde, normalmente desempenha papel de destaque, tendo em vista 

não apenas o tempo de formação (muitas vezes superior a seis anos de graduação e residências 

e especializações), mas também o grau de reconhecimento social que tal profissão representa 

na sociedade brasileira. 

O médico, geralmente detentor de reconhecida autoridade científica e por vezes social, 

representa uma elite da atividade econômica. Em geral, ele é o profissional que lidera as equipes 

multiprofissionais de saúde e geralmente é indispensável para a maioria das atividades 

relacionadas à saúde das pessoas. Como seu objeto de trabalho – a vida, o corpo humano – é 

também um sujeito de direito, diversas leis, decretos e regulamentos buscam não apenas definir 

o papel do profissional médico, mas também proteger a atividade em si, tendo em vista as 

consequências deletérias de seu eventual exercício ilegal.116 

                                                 
110  CORADINI, Odaci Luiz. Grandes famílias e elite “profissional” na medicina no Brasil. In: História, Ciências, 

Saúde – Manguinhos, III (3) 425-466, Nov.1996-Fev.1997, p. 425-426. 
111 Foi entre os gregos, no século VI a.C., que se iniciou um “saber médico que, com suficiente rigor, se pudesse 

chamar ‘técnico’ [...] e que, definitivamente, fez do ofício de curar uma profissão racional, científica [...]”. 
LAÍN ENTRALGO, P. Historia de la medicina. Barcelona: Salvat Editores, 1978, p. 45. A autoridade desse 
profissional sempre representou um diferencial social nas diversas culturas. 

112 A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a primeira academia médica, criada 
pelo príncipe regente D. João (futuro Rei D. João VI), por Carta Régia assinada em 5 de novembro de 1808. 
As leis imperiais se ocuparam em regulamentar a educação médica no Brasil, à medida que a ciência se 
desenvolvia, bem como seu exercício. Disponível em: 
https://www.medicina.ufrj.br/pt/conteudos/paginas/historia/principal, acessado em 31/08/2020. 

113 Lei 12.842/2013: “Art. 6º A denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso superior de Medicina 
reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições de educação superior 
credenciadas na forma do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), vedada a denominação ‘bacharel em Medicina’.” (Redação dada pela Lei nº 13.270, de 
2016.) 

114 Em 07/10/2015, a revista Exame publicou que “das 25 profissões mais bem remuneradas [nos Estados Unidos], 
as nove primeiras são ocupadas por médicos, dentistas e outros especialistas do setor [...]”. Disponível em: 
https://exame.abril.com.br/carreira/estas-sao-as-25-profissoes-mais-bem-pagas-dos-estados-unidos/, acessado 
em 10/09/2019. 

115 Em 28/05/2019, o jornal O Globo divulgou um estudo realizado pelo FGV Social que analisou quais são as 
profissões mais bem remuneradas do Brasil, de acordo com as ocupações que registraram maior ganho 
do Imposto de Renda de 2018, referente ao ano de 2017. Segundo o relatório, a medicina é a primeira carreira 
mais bem remunerada do setor privado e a sexta entre todas as profissões. Disponível em: 
https://economia.ig.com.br/carreiras/2019-05-28/conheca-as-dez-carreiras-mais-bem-remuneradas-no-
brasil.html/, acessado em 10/09/2019. 

116 Decreto 20.931/1932, especialmente os artigos 38 a 42. O texto legal, que também se dedica à aplicação de 
penalidades administrativas e criminais, praticamente reconhece o médico como o responsável por qualquer 
prescrição, punindo os demais profissionais que venham a exercer ilegalmente atividade exclusiva da medicina. 
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Quanto a outros grupos profissionais, sejam da área da saúde ou não, seus respectivos 

conselhos têm estrutura semelhante, normativas equivalentes e também possuem 

subespecialidades e órgãos de representação descentralizados por unidades da federação, além 

de suas delegacias e sucursais. São igualmente criados por lei e são independentes uns dos 

outros, não existindo qualquer hierarquia entre os conselhos profissionais. 

 

2.1 A ausência de coordenação regulatória da cosmiatria entre os próprios médicos 

 

Não é unanimidade, nem entre os médicos, qual o especialista que poderia exercer a 

cosmiatria, tendo surgido várias sociedades médicas que vindicam exclusividade ou 

corresponsabilidade para o seu exercício: a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)117, 

a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a Sociedade Brasileira de Medicina Estética 

(SBME)118 e a Academia Brasileira de Dermatologia (ABD)119. A AMB, no entanto, só 

reconhece a SBD e a SBCP como sociedades médicas legalmente criadas e, portanto, 

autorizadas ao exercício da cosmiatria.120 No entanto, todos os filiados dessas entidades, pelo 

menos oficialmente, concordam que unicamente o médico é o profissional devidamente 

habilitado para o exercício da dermatologia estética. 

Embora não haja consenso dentro da classe médica sobre os limites da regulação da 

atividade cosmiátrica, e ainda que a existência de vários grupos médicos executando os 

                                                 
117 Em nota, “a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) [veio] a público esclarecer que medicina estética não 

é uma especialidade médica e não é reconhecida por esses órgãos, sendo exercida e divulgada de forma ilegal”. 
In: http://www.sbd.org.br/noticias/nota-de-esclarecimento-acido-hialurônico, acessado em 10/09/2019. 

118 Os procedimentos aplicados na Medicina Estética são considerados atos médicos que requerem uma abordagem 
do paciente de forma abrangente, que pressupõe uma anamnese especial, exame físico e formulação de 
diagnóstico clínico e diferencial, indicação e realização de tratamento clínico e/ou cirúrgico, mediante análise 
de eventuais contraindicações relativas ou absolutas, formulação de prognóstico, orientações individuais e 
gerais quanto à prevenção de doenças, alteração de função de órgãos ou agravos à saúde relacionados com 
fatores geradores de inestetismo. http://www.sbme.org.br/portal/pagina/13/quem-somos.shtml, acessado em 
10/09/2019. 

119 Os pontos essenciais do seu campo de ação são: preocupada com o aprimoramento profissional de seus sócios 
e demais profissionais envolvidos com a evolução da dermatologia e áreas afins, tem buscado o que há de 
melhor no mercado em tecnologia, procedimentos, protocolos e terapêuticas para o rejuvenescimento cutâneo 
e para o tratamento das dermatoses, com vistas à grande preocupação mundial que prima pela beleza e a 
longevidade. Como se vê, os objetivos são basicamente os mesmos da SBD. Disponível em: 
http://www.acaderm.org.br, acessado em 10/09/2019. 

120 No julgamento do REsp 1038260/ES, o STJ decidiu que o CFM não é obrigado a aceitar especialidade que não 
reconheça, tendo sido negada a concessão de título de Especialista em Medicina Estética ao Recorrente, por 
não ser curso de pós-graduação, embora reconhecido pelo MEC, mas não pela AMB. “PROCESSUAL CIVIL 
E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – CONSELHO 
DE MEDICINA – REGISTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA – "MEDICINA ESTÉTICA" – PODER 
REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO. (...) 2. O Conselho de Medicina funciona como órgão delegado 
do Poder Público para tratar das questões envolvendo a saúde pública e as atividades dos profissionais médicos. 
Precedente do STF. (...) 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1038260/ES, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 10/02/2010). 
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procedimentos possa gerar alguma insegurança, isso não seria necessariamente negativo, como 

já afirmado (boa redundância), visto que diversos profissionais médicos atuando na melhoria, 

na criatividade, no desenvolvimento da atividade e do próprio conhecimento científico poderia 

levar à especialização e a uma maior segurança nos procedimentos. Com isso, aparentemente, 

embora cada sociedade médica (subgrupos dentro da medicina) se avoque a legítima 

representante da classe para o exercício da cosmiatria, tal situação se aproxima mais de uma 

regulação compartilhada121 (de certa forma involuntária) do que necessariamente regulação 

antagônica.122 

Nesse contexto acima, a coordenação regulatória tem sofrido pouca ou nenhuma 

judicialização,123 uma vez que são os próprios médicos os destinatários principais das 

disposições da LAM. Os conflitos entre médicos quanto à dermatologia estética se dá no âmbito 

interno do próprio CFM,124 normalmente sem judicialização, no sentido de impedir o exercício 

profissional. Em geral, questões de exercício irregular de determinado procedimento médico 

em tese não habilitado é resolvido por sindicâncias e processos administrativos dentro dos 

próprios CRMs,125 ou do CFM, em última instância, através de denúncias das sociedades 

médicas, dos cidadãos em geral ou de próprios colegas que se sentem prejudicados por 

“concorrência desleal” ou usurpação de título de especialista não registrado.126 No entanto, 

                                                 
121 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, p. 1151. O termo 

“shared” regulation é utilizado por Freeman e Rossi em contraposição à redundância regulatória, pois, segundo 
as autoras, “em alguns casos a regulação compartilhada pode produzir vantagens substanciais”. 

122 Para um melhor entendimento sobre “overlap” e “redundancy”, ler: LANDAU, Martin. Redundancy, 
rationality and the problem of duplication and overlap, p. 346-358. 

123 Uma exceção importante: Em 2009, a ABD ajuizou ação contra a SDB no intuito de garantir a participação dos 
médicos associados à autora na realização do exame para a obtenção do título de especialista em Dermatologia 
junto à SBD, em iguais condições com os demais inscritos, o que implicaria que médicos não filiados à SBD 
poderiam obter o título de especialista e, então, exercer a cosmiatria sem qualquer restrição. Processo nº 
0097796-71.2009.8.19.0001, que tramita na 22ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. O 
processo transitou em julgado em 20/10/2020, após ter a admissibilidade de seus recursos rejeitada no STJ. No 
mérito, em segunda instância no TJRJ, a decisão foi favorável à ABD. Disponível em: www.tjrj.jus.br. 
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2009.001.098063-
1&acessoIP=internet&tipoUsuario=, acessado em 10/12/2020. 

124 O CFM e os CRMs têm recebido constantemente denúncias contra profissionais que não são filiados à SBD 
nem à SBCP, tendo o CFM se pronunciado publicamente sobre o tema. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28457:2019-10-01-18-34-
48&catid=3, acessado em 01/10/2019. 

125 Resolução CFM 2.145/2016: Código de Processo Ético-Profissional – “Art. 1º A sindicância e o processo ético-
profissional (PEP) nos Conselhos Regionais de Medicina (CRM) e no Conselho Federal de 
Medicina (CFM) serão regidos por este Código de Processo Ético-Profissional (CPEP) e tramitarão em sigilo 
processual”. 

126 Para se declarar especialista, o médico deve obter o seu RQE - Registro de Qualificação de Especialista, o 
cadastro feito no Conselho Regional de Medicina (CRM) para registrar uma especialidade médica que exerce 
ou pretende exercer, de forma a observar as normas do Conselho Federal de Medicina (CFM), conferido pela 
AMB. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/publicidademedica/imprimir/perguntasfrequentes_imprimir.html, acessado em 
10/09/2019. 



40 
 

quando se trata de não-médicos exercerem a cosmiatria, a situação é um pouco mais complexa. 

Um dos desafios à coordenação regulatória da cosmiatria é exatamente o regime jurídico dos 

chamados conselhos profissionais de saúde: a autorregulação, conforme já observado no 

capítulo anterior. 

Cabe ressaltar que o próprio CFM poderia ter sido o órgão regulador da atividade 

cosmiátrica entre os médicos, mas nunca chegou a regulamentar a cosmiatria,127 deixando a 

cargo das sociedades médicas decidir sobre a capacidade e legitimidade de esse ou aquele 

profissional estar devidamente habilitado para o exercício da atividade de cosmiatria.128 Tal 

omissão talvez tenha sido intencional, possivelmente para garantir a exclusividade do médico 

para desenvolver a cosmiatria e não desejar se envolver em questões internas dos seus filiados. 

Até mesmo em propositura de ações judiciais, as associações médicas descentralizadas têm sido 

os órgãos que têm levado tais questões ao Judiciário, sendo a participação do CFM enquanto 

órgão máximo no polo ativo não tão frequente, como se verá nos exemplos a seguir. 

 

2.2 Os conflitos regulatórios entre os conselhos profissionais de saúde 

 

Como já argumentado, a atividade médica é disciplinada pela Lei 12.842/2013 

(LAM).129 Sendo uma lei que regula a medicina, em tese os médicos seriam a priori 

profissionais legítimos para exercer todas as atividades descritas nessa norma, inclusive a 

cosmiatria. O CFM também foi criado por lei130 e tem legitimidade para expedir normas para 

toda a classe médica. No caso dos médicos, aparentemente, o público em geral entende 

naturalmente que estes estariam legitimados para atuar na cosmiatria, mas, como ocorre em 

qualquer mercado, estariam dispostos a assumir o risco de se submeter a esses procedimentos, 

                                                 
127 No sítio eletrônico do CFM, na pesquisa pela opção de busca pelas palavras “cosmiatria ou cosmético”, não 

aparece nenhuma norma com esse conteúdo. 
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_normas&tipo%5B%5D=R&uf=BR&numero=&ano=&assunt
o=2291&texto=, acessado em 15/09/2020. 

128 O ingresso de determinado profissional às sociedades médicas se dá por provas de conhecimento e exigem o 
preenchimento de determinados requisitos legais. 

129 “Art. 1º. - O exercício da Medicina é regido pelas disposições desta Lei. 
Art. 2º.  O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício 
da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação 
de qualquer natureza.” 

130 Lei 3268/1957. “Art. 1º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina, instituídos pelo Decreto-
lei nº 7.955, de 13 de setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma autarquia, sendo cada um 
dêles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira.  
“Art. 2º O conselho Federal e os Conselhos Regionais de Medicina são os órgãos supervisores da ética 
profissional em tôda a República e ao mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-
lhes zelar e 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.” 
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caso o preço fosse mais atrativo e o profissional não médico estivesse mais efetivamente bem 

preparado, o que é uma das principais afirmações dos não médicos para exercerem a atividade 

de cosmiatria.131 

É preciso salientar as dificuldades próprias desse tipo de atividade e a necessidade de 

uma regulação que proteja o consumidor, além de uma boa coordenação para que os conselhos 

não exorbitem seu poder regulatório. No contexto apresentado, por se tratar de uma tecnologia 

relativamente recente (toxinas aplicadas à estética) e que lida com as subjetividades da 

sociedade (beleza, saúde), há patente assimetria de informação, isto é, a dificuldade de o 

consumidor compreender exatamente o que precisa e como lidar com as informações 

normalmente técnicas que são apresentadas pelo fornecedor – o médico ou outro profissional 

da área da saúde ou não que ingresse nesse mercado – conforme alertou Prosser em sua pioneira 

obra The Regulatory Enterprise.132 

Como órgãos reguladores, embora defendam também interesses privados, de classe, há 

de se atentar para o fato de que os conselhos profissionais são espécies de “governos em 

miniatura”133 e, como tal, agem por delegação do poder público para atender a expectativas tanto 

econômicas quanto sociais, tendo o dever de preencher lacunas que podem trazer riscos à 

sociedade, haja vista a presunção de legalidade dos atos que emitem.134 No seu ambiente de 

autorregulação híbrido, os conselhos profissionais não podem prescindir de sua 

responsabilidade institucional de prover informação adequada e evitar que o comportamento do 

consumidor determinado por impulso ou falta de racionalidade135 ponha em risco sua saúde em 

favor de uma reserva de mercado ou defeitos na concorrência, por exemplo. A existência de 

overlap nessa área, aparentemente não é positiva, visto que acentua a dificuldade de o público 

tomar uma decisão minimamente racional. 

Nos tópicos seguintes, serão analisadas as normativas dos conselhos profissionais de 

saúde que, em alguns casos, ocorreu overlap e se existiu ou não algum tipo de coordenação 

regulatória. Serão apresentados também os principais processos judiciais envolvendo os 

conflitos regulatórios concernentes à cosmiatria.136 A maior ou menor proximidade do ato 

                                                 
131 PROSSER, Tony. The Regulatory Enterprise, p. 12.   
132 OGUS, Anthony. Regulation, p. 30. 
133 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres. A legalidade da regulamentação da cosmiatria pelos conselhos 

profissionais de saúde. In: XXVIII Encontro Nacional do CONPEDI, XXVIII, 2019, Goiânia. Transformações 
na Ordem Social e Econômica e Regulação. Goiânia: CONPEDI, p. 159-177, v. 28, 2019, p. 165. 

134 PROSSER, Tony. Op. cit., 2010, p. 5. 
135 SUSTEIN, Sarr R. After de rights revolution, p. 53. 
136 As decisões e movimentos processuais das ações judiciais apresentadas nessa dissertação foram atualizadas até 

o dia 18 de dezembro de 2020, quando iniciou-se o recesso judiciário do ano de 2020, na forma do art. 220, do 
Código de Processo Civil, e a suspensão de todos os prazos. 
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normativo dos conselhos profissionais com o texto previsto no artigo 4º da LAM aparentemente 

é o ponto nodal que causa a contenda entre os diversos conselhos profissionais, embora nem 

todos os exemplos aqui apresentados se refiram necessariamente à dermatologia estética. 

 

2.2.1 A odontologia estética 

 

A profissão de cirurgião-dentista é disciplinada pelo Decreto 20.931/1932137 e pela Lei 

5.081/1966, que regula o exercício da odontologia e inclui, entre elas, praticar todos os atos 

pertinentes à odontologia.138 Em uma leitura superficial da lei, não se encontraria, em tese, a 

indicação da odontologia para utilização do que se poderia chamar de “odontologia estética” 

nos tecidos da pele. Por outro lado, como já sinalizado nesta dissertação, a aplicação de toxina 

botulínica ou o uso de preenchedores cutâneos têm fins tanto terapêuticos quanto estéticos. 

Dentre as finalidades terapêuticas, encontram-se o sorriso gengival e o bruxismo, em que a 

utilização dessas técnicas pode trazer resultados satisfatórios ao paciente que deseja combinar 

o tratamento odontológico com o estético. No entanto, a questão se acentuou quando a atividade 

cosmiátrica do cirurgião-dentista passou a ser exclusivamente estética.139 

O caminho regulatório do CFO para regulamentar a odontologia estética foi tumultuado 

e com diversas reviravoltas normativas. Foram aprovadas diversas resoluções para disciplinar 

o tema, como a Resolução CFO 112/2011, que proibiu o uso do ácido hialurônico na 

odontologia. A norma restringiu o uso da toxina botulínica por cirurgiões-dentistas, proibindo 

seu para fins estéticos e permitindo seu emprego para fins exclusivamente terapêuticos. 

Posteriormente, - um ano após a promulgação da LAM –, a Resolução CFO 144/2014 alterou 

a Resolução CFO 112/2011, permitindo o uso do ácido hialurônico em procedimentos 

odontológicos, e permitiu o uso da toxina botulínica para finalidades terapêutico e também em 

procedimentos odontológicos, mas proibindo sua para utilização em procedimentos 

                                                 
137 Decreto nº 20.931/1932. “Art. 30. O cirurgião-dentista somente poderá prescrever agentes anestésicos de uso 

tópico e medicamento de uso externo para os casos restritos de sua especialidade. 
Art. 31. Ao cirurgião-dentista é vedado praticar intervenções cirúrgicas que exijam conhecimentos estranhos à 
sua profissão, bem como permitir o exercício da clínica odontológica, em seu consultório, a indivíduo não 
legalmente habilitado para exercê-la. 

138 De acordo com a Lei 5.081/1966, cabe ao cirurgião-dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia, 
decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou em cursos de pós-graduação; prescrever e aplicar 
especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em odontologia; e aplicar anestesia local e 
troncular. Vale ressaltar que, de todos os profissionais da área da saúde, o mais próximo da medicina é o 
cirurgião-dentista, seja pelo tempo de formação semelhante, seja por estar habilitado para prescrever fármacos, 
ou por seu conhecimento profundo de cabeça e pescoço. Não deixa de ser, também, uma das profissões com 
relevante reconhecimento social e econômico. 

139 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 
estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 589. 
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exclusivamente estéticos. A Resolução CFO 145/2014 voltou a alterar a Resolução CFO 

112/2011 e definiu que o uso da toxina botulínica seria permitido para procedimentos 

odontológicos e vedado para fins não odontológicos. 

Finalmente, o CFO aprovou a Resolução CFO 176/2016, e previu a utilização dos 

preenchedores faciais e a aplicação da toxina botulínica para fins terapêuticos ou estéticos, 

desde que dentro do que se convencionou chamar de “área anatômica de atuação” do cirurgião-

dentista:140 

 

Art. 1º. Autorizar a utilização da toxina botulínica e dos preenchedores faciais 
pelo cirurgião-dentista, para fins terapêuticos funcionais e/ou estéticos, desde 
que não extrapole sua área anatômica de atuação. 
§ 1º. A área anatômica de atuação clínico-cirúrgica do cirurgião-dentista é 
superiormente ao osso hioide, até o limite do ponto násio (ossos próprios de 
nariz) e anteriormente ao tragus, abrangendo estruturas anexas e afins. 
§ 2º. Para os casos de procedimentos não cirúrgicos, de finalidade estética de 
harmonização facial em sua amplitude, inclui-se também o terço superior da 
face. 
 

Com isso, com relação aos cirurgiões-dentistas, e dentro de seu grupo corporativo, ficou 

superada a discussão sobre sua habilitação e legitimidade para exercer a odontologia estética 

com a utilização dos métodos próprios da cosmiatria, desde que esteja restrito às partes do rosto 

próprias da atuação do cirurgião-dentista. Essa discussão pacificou entre os cirurgiões-dentistas 

tal questão, mas não em relação aos médicos, pois ainda que se tenha definido uma área própria 

para execução de procedimentos estéticos, há vários contornos de interpretação na norma que 

podem levar a uma extensão dessa área, conforme a necessidade, sobretudo no terço superior 

da face.141 

A questão foi, então, judicializada em pelo menos dois processos, ambos ajuizados em 

2017.142 No primeiro, Algumas organizações médicas (SBPC, SBPC-RN e a AMB), 

ingressaram com uma ACP contra a Resolução CFO 176/2016 no TRF-1. O feito foi julgado 

extinto sem resolução de mérito, por ter entendido o Juízo que os autores não tinham 

legitimidade ativa para ingressar em juízo pela via eleita (ACP). Observa-se que o próprio CFM 

                                                 
140 Resolução 176/2016, do CFO. 
141 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 

estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 590. 
142 Neste capítulo em geral só serão transcritas decisões processuais (em geral sentenças terminativas) quando 

esclarecer tema relevante, e não serão transcritas as decisões de mérito ou liminares, as quais serão mais bem 
analisadas no próximo capítulo, que tratará da judicialização. 
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não atuou diretamente no pleito, pois ingressou posteriormente no feito apenas como mero 

assistente.143 

No entanto, em ação ordinária ajuizada por algumas sociedades médicas, junto à 5ª Vara 

Federal do Rio Grande do Norte, ocorreu liminarmente a suspensão dos efeitos da dita 

Resolução, em 13 dezembro de 2017, tendo sido confirmada a decisão em Agravo de 

Instrumento pela 2ª Turma do TRF-5 em 3 de julho de 2018.144 No entanto, o feito foi 

posteriormente extinto, sem resolução de mérito, por já existir outra ação de igual conteúdo 

tramitando no TRF-1 e que, igualmente, fora extinta sem resolução de mérito, por motivo de 

prevenção. 145 Das duas decisões, em ambos os tribunais, houve interposição de apelação contra 

as sentenças terminativas, e voltou-se ao status quo ante, isto é, a permissão de os cirurgiões-

dentistas exercerem a cosmiatria permanece, pelo menos enquanto os recursos não forem 

julgados ou que seja concedido algum efeito suspensivo, o que parece não vai acontecer.146 

A discussão, porém, está longe de terminar, pois o CFO publicou recentemente a 

Resolução CFO 198/2019, que reconhece a Harmonização Orofacial como especialidade 

odontológica, afrontando diretamente a LAM e sem previsão de qualquer coordenação 

regulatória não judicial.147 Por outro lado, o próprio CFO, aparentemente preocupado com a 

liberação desordenada de procedimentos que, aparentemente, não têm relação com a cosmiatria, 

expediu uma resolução restritiva quanto à vedação de alguns procedimentos de harmonização 

facial e a vedação expressa de outros procedimentos que refugam às áreas da cabeça e do 

pescoço.148 Esse tipo de resolução em tese afasta conflitos com os médicos, mas não resolve o 

                                                 
143 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Seção Judiciária do Distrito Federal. Sentença em Ação 

Civil Pública n. 0012537-52.2017.4.01.3400-DF. Publicado no DJ de 05/10/2017. “[...] Patente, portanto, a 
ilegitimidade ativa das autoras, impõe-se a terminação do processo. Esclareça-se que muito embora o Conselho 
Federal de Medicina tenha plena legitimidade ativa para propor a presente ação ou se habilitar como 
litisconsorte, nos termos da Lei 7.347/1985, essa autarquia profissional não o fez, limitando-se a pedir seu 
ingresso no feito como assistente simples, nos termos do art. 119 do NCPC (fl.130), o que não tem o condão 
de sanar o vício processual ora detectado. Ante o exposto, manifesta a ilegitimidade ativa apontada, com 
fundamento no art. 330, II, do NCPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, extinguindo o feito sem resolução 
de mérito [...]”. A título de curiosidade, esse processo passou mais de um ano em fase de digitalização para 
tramitar no PJe e esteve sem movimento, devendo ser retomado seu prosseguimento em 2021. 

144 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Sentença em 
Ação Ordinária n. 0809799-82.2017.4.05.8400-RN. Publicado no DJ de 27/09/2018. 

145 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Acórdão no Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 
0800083-74.2018.4.05.0000-RN. Publicado no DJ de 03/07/2018. 

146 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 
estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 591. 

147 Resolução CFO 198/2019. Reconhece a Harmonização Orofacial como especialidade odontológica, e dá outras 
providências. “Art. 1º. Reconhecer a Harmonização Orofacial como especialidade odontológica. 
Art. 2º. Definir a Harmonização Orofacial como sendo um conjunto de procedimentos realizados pelo 
cirurgião-dentista em sua área de atuação, responsáveis pelo equilíbrio estético e funcional da face”. 

148 Resolução CFO 230/2020. Regulamenta o artigo 3º, da Resolução CFO 198/2019. “Art. 1º. Fica vedada ao 
cirurgião-dentista a realização dos seguintes procedimentos cirúrgicos na face: a) Alectomia; b) Blefaroplastia; 
c) Cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas; d) Otoplastia; e) Rinoplastia; e, f) Ritidoplastia ou Face 
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problema da existência de indefinição terminológica seja do que seja a cosmiatria ou de 

procedimento invasivo, pois facilmente, para justificar a “harmonização orofacial”, 

possivelmente outras áreas conexas os dois primeiros terços da face venham a ser objeto de 

atuação do cirurgião-dentista. E mais: se o cirurgião-dentista pode vir a fazer procedimentos na 

sua “área de atuação” para fins terapêuticos por que não poderia fazê-lo para fins estéticos? 

 

2.2.2 Os procedimentos buco-maxilo-faciais 

 

Embora não façam parte dos procedimentos estéticos primariamente, a regulação das 

atividades buco-maxilo-faciais e crânio-maxilo-faciais aparentemente foi uma experiência que 

restou positiva. Durante muitos anos, ambos os profissionais – médicos e cirurgiões-dentistas 

– estavam legalmente habilitados para realizar os procedimentos. Já que se tratava de um 

procedimento geralmente cirúrgico e invasivo, e podendo ter efeito estético, o ponto da 

discórdia era que o chefe da equipe cirúrgica seria sempre um médico.149 

Embora cada conselho profissional exercesse autorregulação, foi uma resolução 

conjunta150 entre o CFO e CFM que definiu, que, no caso de procedimentos e cirurgias de 

                                                 
Lifting. [...] Art. 3º. Fica vedado ao cirurgião-dentista a realização de procedimentos em áreas anatômicas 
diversas de cabeça e pescoço”. 

149 A redação da revogada Resolução CFM nº 1.536/1998 era: “Em lesões de interesse comum à Medicina e à 
Odontologia, visando a adequada segurança do resultado, a equipe cirúrgica deve ser obrigatoriamente 
constituída por médico e cirurgião-dentista, sempre sob a chefia do médico”. 

150 É relevante transcrever aqui os considerandos das duas resoluções, pois permitem resgatar a gênese e o iter 
regulatório por ambos os conselhos: 
“O Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia estabelecem, conjuntamente, critérios 
para a realização de cirurgias das áreas de buco-maxilo-facial e crânio-maxilo-facial. 
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei n° 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto n° 44.045, de 19 de julho de 1958, respectiva e posteriormente 
alterados pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009, e 
CONSIDERANDO que o alvo da atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá 
agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional; 
CONSIDERANDO que as relações do médico com os demais profissionais em exercício na área da saúde 
devem, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente, basear-se no respeito mútuo, na liberdade 
e independência profissional de cada um; 
CONSIDERANDO controvérsias ainda existentes na área de atuação de médicos e cirurgiões-dentistas no que 
diz respeito ao tratamento de doenças que acometem a região crânio-cervical; 
CONSIDERANDO ser inquestionável, em face da vigente legislação de sua formação acadêmica, que o 
cirurgião-dentista não é habilitado nem autorizado à prática da anestesia geral, e nem à emissão de atestado de 
óbito; 
CONSIDERANDO que as cirurgias crânio-cervicais são realizadas por médicos especializados, aos quais é 
impossível estabelecer restrições de qualquer natureza, salvo as de estrita competência do cirurgião-dentista; 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas que visem proporcionar aos profissionais e 
pacientes um maior grau de segurança e eficácia no tratamento dessas doenças; 
CONSIDERANDO os resultados dos estudos a respeito da prática da cirurgia buco-maxilo-facial, realizados 
pela Câmara Técnica composta por representantes dos Conselhos Federais de Medicina e de Odontologia e das 
Sociedades Brasileiras de Anestesiologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 
Otorrinolaringologia [...]”. 
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traumatologia buco-maxilo-faciais e crânio-maxilo-faciais, o “chefe da equipe” seria o 

profissional de quem fosse o paciente.151 Neste caso emblemático, resolvido antes da entrada 

em vigor da LAM, não houve judicialização e a coordenação regulatória se deu através do 

diálogo, do estudo conjunto e da interdependência. É um exemplo de resolução que prestigiou 

a autorregulação ou corregulação para disciplinar o mercado por entes diferentes. 

 

2.2.3 A farmacêutica estética 

 

A profissão de farmacêutico é regulada pelo Decreto 20.931/1932 (o mesmo que 

disciplinava as atividades médicas até 2013) e pelas leis 5.991/1973 e 13.021/2014. 

Historicamente, cabendo a tais profissionais realizar intervenções farmacêuticas, prescrever no 

âmbito da sua competência, analisar prescrições médicas em geral e proceder ao 

acompanhamento da produção de medicamentos, na forma da Resolução CFF 585/2013. 

No entanto, a partir da Resolução CFF 616/2015,152 a chamada “saúde estética” passou 

a fazer parte das atribuições do farmacêutico, conforme procedimentos que constam como 

anexos da Resolução:153 

 

Resolução 616/2015, do CFF. “Art. 1º - É atribuição do farmacêutico a 
atuação, nos estabelecimentos de saúde estética, nas técnicas de natureza 
estética e recursos terapêuticos, especificados nos anexos desta Resolução, 
desde que para fins estritamente estéticos, vedando-se qualquer outro ato, 
separado ou em conjunto, que seja considerado pela legislação ou literatura 
especializada como invasivo cirúrgico” [grifo nosso]. 
 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul ingressou com ação 

junto à 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul para sustar as resoluções 

                                                 
151 Resolução CFM nº 1950/2010 e Resolução CFO nº 100/2010. O teor de ambas, no que se refere à atuação 

comum e conjunta é, litteris: “Nos procedimentos eletivos a serem realizados conjuntamente por médico e 
odontólogo, visando a adequada segurança, a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que 
indicou o procedimento”. [grifo nosso]. Disponível em: 
http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1950_2010.htm, e http://cfo.org.br/website/cfo-baixa-
resolucao-para-ctbmf/, acessados em 23/04/2019. 

152 Resolução CFF 616/2015: “[...]. Art. 2º - O farmacêutico é capacitado para exercer a saúde estética desde que 
preencha um dos seguintes requisitos: 
I - ser egresso de programa de pós-graduação Lato Sensu reconhecido pelo Ministério da Educação, na área de 
saúde estética; 
II - ser egresso de curso livre na área de estética, reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia; 
III - que comprove experiência por, pelo menos, 2 (dois) anos, contínuos ou intermitentes, sobre a qual deverá 
apresentar os documentos a seguir identificados, comprovando a experiência profissional na área de saúde 
estética [...]”. 

153 E. g. Foram derrogados os procedimentos intradérmicos: toxina botulínica, preenchimentos dérmicos, 
caboxiterapia, intradermoterapia/mesoterapia, agulhamento e microagulhamento estético e crilipólise, desde 
que preenchidos alguns requisitos previstos na própria Resolução. 



47 
 

CFF154 585/2013, 586/2013 e 616/2015,155 mas teve seu pedido de tutela antecipada indeferido 

pelo Juízo de primeira instância, decisão esta mantida pela 3ª Turma do TRF-4, sob o argumento 

de que não estariam presentes os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC.156 

Posteriormente, esse processo foi extinto sem resolução de mérito por litispendência, pois já 

havia uma ação em trâmite no Distrito Federal questionando as mesmas regras.157 Houve recurso 

por parte do CREMERS, cujo acórdão manteve a sentença foi mantida em 2019 e o processo 

foi arquivado em 4 de fevereiro de 2020. Decisão diferente foi proferida no âmbito do TRF-5, 

em que o juiz da 1ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Rio Grande do Norte pugnou pela 

suspensão dos efeitos da Resolução do CFF, na forma de tutela de urgência em 22 de setembro 

de 2016.158 Esse processo seria extinto posteriormente sem resolução de mérito, por motivo de 

litispendência, cuja sentença foi confirmada em 15 de agosto de 2020 em apelação, que 

transitou em julgado no final de 2020.159 

Houve ainda outra ação civil pública ajuizada pelo CREMESP, no TRF-3,160 com o fim 

de sustar os efeitos das resoluções CFF 616/2015 e 645/2017, mas foi extinta sem resolução de 

mérito,161 atualmente em grau de recurso.162 No entanto, em decisão reformada pelo TRF-3, foi 

                                                 
154 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 

estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 591-592. 
155 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Decisão em Ação 

Civil Pública n. 5062002-50.2016.4.04.7100-RS. Juiz Federal: Dulce Helena Dias Brasil. Publicado no DJ de 
19/09/2016. Esse processo é rico em detalhes porque traz em seu bojo diversas ações distribuídas pelas 
sociedades médicas nas cinco regiões do País, em sua maioria indeferindo petições iniciais ou tutelas de 
urgência, a maioria por inadequação da via eleita, ilegitimidade ativa ou litispendência. Aparentemente houve 
um programa orquestrado em nível nacional para anular as normas dos diversos conselhos profissionais 
concorrentes ao CFM, sendo que no TRF-1 e TRF-5, por contarem com uma grande quantidade de Estados, 
foram mais numerosos. 

156 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Acórdão no Agravo de Instrumento n. 5044487-
59.2016.4.04.0000-RS. Publicado no DJ de 10/10/2016. 

157 0051244-60.2015.4.01.3400-DF. 
158 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Sentença em 

Ação Ordinária n. 0808737-41.2016.4.05.8400-RN. Publicado no DJ de 22/09/2016. 
159 Ação Ordinária n. 0808737-41.2016.4.05.8400-RN. Sentença de ID 4058400.2551952, 04/08/20017. 

Recentemente ao recurso interposto pelas sociedades médicas foi negado provimento, mantendo-se a decisão 
do juízo de primeira instância, que agora está em fase de cumprimento de sentença, para pagamento de 
honorários advocatícios. 

160 Ação Ordinária n. 5022754-63.2017.4.03.6100-SP. Decisão em 26/02/2018, ID 4758557. 
161 A alegação de inadequação da via eleita repousa sobre o tipo de pedido feito pelas sociedades médicas. Em 

geral são pedidos que se assemelham a um controle de constitucionalidade/legalidade não possuir caráter 
incidental, mas sim direto, carecendo os autores de interesse processual. É uma causa de extinção de feitos 
muito comum, especialmente quando não é o próprio CFM o autor da ação. 

162 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Sentença em 
Ação Ordinária n. 0808737-41.2016.4.05.8400-RN. Publicado no DJ de 22/09/2016. “[...] O presente processo 
deve ser extinto sem julgamento de mérito por ser litispendente às ações civis públicas nºs 0060624-
78.2013.4.01.3400-DF (extinto pela inadequação da via eleita), 0007846-97.2014.4.01.3400-DF (extinto pela 
inadequação da via eleita), 0027374-49.2016.4.01.3400-DF e 00051244-60.2015.4.01.3400-DF, todas em 
trâmite na 17ª Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF [...]”. Todas essas ações judiciais ficaram 
concentradas em apenas uma, que tramita no TRF-1, a saber: 00051244-60.2015.4.01.3400-DF, que também 
foi extinta sem resolução de mérito, mas carece de recursos. A título de curiosidade, esse processo passou mais 
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revogada a Resolução CFF 573/2013, tendo sido concedida tutela de urgência recursal, 

eliminando de vez a participação dos farmacêuticos das atividades em dermatologia estética, 

pelo menos enquanto não ocorra alguma reversão nos tribunais superiores.163 

 

2.2.4 A fisioterapia dermatofuncional 

 

Os fisioterapeutas também passaram ingressaram no mercado da cosmiatria. As 

profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional são regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 

938/1969164 e pela lei 6.316/75 e têm como atividades principais o cuidado da recuperação dos 

pacientes traumatizados, acompanhamento de ventilação mecânica, da reabilitação e das 

técnicas de ergonomia e correção. A Resolução COFFITO 8/1978, artigo 3º, disciplina os 

recursos terapêuticos da profissão.165 

Com a difusão da cosmiatria, a fisioterapia dermatofuncional foi regulamentada pela 

inovadora Resolução COFFITO 94/2011166. O fisioterapeuta já utilizava a cosmetologia 

(RDC/ANVISA 79/2000) e a acupuntura (Resolução COFFITO 219/2000) como recursos 

terapêuticos, podendo também lançar mão das Práticas Integrativas e Complementares de 

Saúde (Resolução COFFITO 380/2010), tecnologias assistidas, entre outros. 

A fim de definir os limites da atuação dessa nova especialidade dentro da fisioterapia, o 

COFFITO aprovou, na forma de acórdão, a normatização das técnicas e recursos próprios da 

fisioterapia dermatofuncional, tendo em vista que o tratamento fisioterapêutico 

dermatofuncional pode oferecer diferentes graus de risco à saúde da população.167 Como 

conclusão do Parecer 06/2012, o Acórdão 293/2012 incluiu entre as atividades do fisioterapeuta 

                                                 
de um ano em fase de digitalização para tramitar no PJe e esteve sem movimento, devendo ser retomado seu 
prosseguimento em 2021. 

163 Ver 5022754-63.2017.4.03.6100-SP, que tramita no TRF-3. 
164 Decreto-Lei nº 938/1969. “Art. 3º É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas 

fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do ciente”. 
165  São recursos terapêuticos a ação isolada ou concomitante de agente termoterapêutico, crioterapêutico, 

hidroterapêutico, aeroterapêutico, fototerapêutico, eletroterapêutico, sonidoterapêutico, massoterapêutico, 
mecanoterapêutico, cinesioterapêutico motor e cardiorespiratório e utilização de órteses e próteses. 

166 Resolução 394/2011, do COFFITO. “Art. 3º – Para o exercício da Especialidade Profissional de Fisioterapia 
Dermatofuncional é necessário o domínio das seguintes Grandes Áreas de Competência: [...] 
XIII – Prevenir, promover e realizar a recuperação do sistema tegumentar no que se refere aos distúrbios 
endócrino, metabólico, dermatológico, linfático, circulatório, osteomioarticular e neurológico como as 
disfunções de queimaduras, hanseníase, dermatoses, psoríase, vitiligo, piodermites, acne, cicatrizes aderentes, 
cicatrizes hipertróficas, cicatrizes queloideanas, cicatrizes deiscências, úlceras cutâneas, obesidade, 
adiposidade localizada, fibroedema gelóide, estrias atróficas, envelhecimento, fotoenvelhecimento, rugas, 
flacidez, hipertricose, linfoedemas, fleboedemas, entre outras, para fins de funcionalidade e/ou estética” 
[grifos nossos]. 

167 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 
estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 593. 
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dermatofuncional o uso das de técnicas da cosmiatria.168 Observe-se que nenhum dos 

procedimentos previstos na resolução é considerado invasivo, de acordo com o conceito 

utilizado nesta dissertação, mas tangenciam os procedimentos que os médicos em geral 

entendem como atividade privativa de médico, visto tratar-se de atividades estéticas 

envolvendo a pele; mas, como não se trata de “procedimento invasivo” injetor, não houve 

judicialização quanto à cosmiatria. 

Assim, os fisioterapeutas foram autorizados a ingressar no mercado da cosmiatria sem 

que o Judiciário precisasse atuar sobre suas resoluções.169 

  

2.2.5 O caso da acupuntura 

 

Apesar de os médicos não terem judicializado a permissão da cosmiatria pelas 

resoluções do COFFITO, no que concerne ao exercício da acupuntura por fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais a discussão tomou outro rumo e, mais uma vez, está em jogo a 

interpretação da LAM, pois originalmente a acupuntura não era sequer reconhecida como 

especialidade médica no Brasil pelo CFM. 

A acupuntura é uma prática milenar da medicina tradicional chinesa praticada em 

vários países.170 Segundo o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA), sociedade 

médica ligada ao CFM, a técnica é capaz de complementar os tratamentos da medicina 

chamada ocidental alopática, abrangendo diversas áreas da saúde, sendo reconhecida no 

Brasil como especialidade médica pelo CFM desde 1995.171 De acordo com o CMBA, a 

                                                 
168 Entre as quais o uso de laser, luz intensa pulsada, radiofrequência, corboxiterapia, peeling mecânico ou 

químico, desde que não ultrapassasse as partes mais profundas da pele. 
169 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 

estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 593. 
170 Em correspondência oficial da Embaixada da República Popular da China no Brasil dirigida à Associação de 

Medicina Chinesa e Acupuntura do Brasil (AMECA), a representação diplomática afirmou que a acupuntura 
tem uma história milenar na China, formou seu próprio sistema teórico completamente independente da 
medicina ocidental alopática, que há mais de 2.500 hospitais de medicina tradicional chinesa, mais de 470 mil 
médicos especializados em medicina tradicional chinesa e acupuntura e ressalta que, para se praticar a 
acupuntura, não é necessário ser formado em medicina ocidental alopática. Disponível no Processo nº 1004717-
55.2019.4.01.3800-MG (MPF-MG x CFM), p. 153. 

171 Resolução CFM 1.455/1995. Recentemente o CFM homologou a Portaria CME nº 1/2018, que atualizou a 
relação de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades, 
confirmando a acupuntura como especialidade médica (Resolução CFM 2.221/2018, publicada no D.O.U. de 
24 de janeiro de 2019). 
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especialidade172 deve ser praticada apenas por médicos, cirurgiões-dentistas173 e médicos 

veterinários,174 excluindo outros profissionais, com ou sem formação na área, embora 

reconheça que seja uma atividade multidisciplinar.175 

Desde 1985, porém, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – 

COFFITO – já havia regulamentado a acupuntura como técnica e atribuição dos 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, através da Resolução COFFITO 60/1985176 e 

diversas regulações derivadas, como a Resolução COFFITO 219/2000: 

 

Art. 1º - Sem caráter de exclusividade corporativa, reconhecer a acupuntura 
como especialidade do profissional Fisioterapeuta, desde que tenha cumprido 
as exigências contidas nas Resoluções COFFITO de nºs 60/85, 97/88 e 201/99 
[grifo nosso]. 
 

Ocorre que, embora tais resoluções atribuíssem aos fisioterapeutas a legitimidade de 

atuar em acupuntura, não avocaram para si a prerrogativa de única classe a poder exercer a 

atividade, por entenderem uma atividade multidisciplinar e não regulamentada. 

Por outro lado, em processo movido pelo CFM contra o COFFITO que tramitou na 5ª 

Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o TRF-1 declarou nula a Resolução 

COFFITO 219/2000, decidindo que a acupuntura seria atividade exclusiva de médico,177 

                                                 
172 O Decreto 8.516/2015 regulamentou no Brasil as especialidades médicas, conferindo ao CFM e outras entidades 

médicas e públicas, a função de disciplinar a forma e os tipos de especialidade, conforme texto legal: 
Art. 1º Este Decreto regulamenta a formação do Cadastro Nacional de Especialistas de que tratam o § 4º e § 5º 
do art. 1º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981, e o art. 35 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. 
Art. 2º [...]. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, o título de especialista de que tratam os § 3º 
e § 4º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981, é aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da 
Associação Médica Brasileira - AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica - CNRM [...]. 
Art. 4º. Fica estabelecida a Comissão Mista de Especialidades, vinculada ao CFM, a qual compete definir, por 
consenso, as especialidades médicas no País”. 

173 O Conselho Federal de Odontologia (CFO), na Resolução CFO 160/2015, reconheceu a Acupuntura, a 
Homeopatia e a Odontologia do Esporte como especialidades odontológicas. 

174 Em 2014, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) reconheceu a especialidade de Acupuntura 
Veterinária. A concessão do título se dá pela Abravet (Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária) e 
a exigência para o candidato é a aprovação em prova escrita e análise de currículo (Resolução CFMV 
1.051/2014). Disponível em: https://www.cfmv.gov.br/lei/comunicacao/noticias/2011/04/12, acessado em 
15/11/2020. 

175 O CMBA é uma entidade corporativa de médicos que sustenta ser a acupuntura atividade exclusiva de médicos 
e alguns poucos profissionais. Disponível em https://cmba.org.br/quem-pode-atender-com-acupuntura/, 
acessado em 10/10/2019.  

176 Resolução COFFITO 60/1985: “Art. 1º.  No exercício de suas atividades profissionais, o Fisioterapeuta poderá 
aplicar, complementarmente, os princípios, métodos e técnicas da acupuntura desde que apresente, ao 
respectivo CREFITO, título, diploma ou certificado de conclusão de curso específico patrocinado por entidade 
de acupuntura de reconhecida idoneidade científica, ou por universidade. 
§ 1º. A idoneidade científica da entidade de acupuntura será demonstrada pelo interessado através de atos, 
fatos, documentos e outros elementos admitidos no meio científico e profissional”. 

177 Ver: “TRF-1: ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ACUPUNTURA. ATIVIDADE NÃO 
REGULAMENTADA. LIMITAÇÕES IMPOSTAS POR CONSELHO PROFISSIONAL. 
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tendo em vista que haveria, em tese, exercício de diagnóstico e perfusão nos tecidos da pele, 

o que subsumiria ao previsto no art. 2º, parágrafo único, II,178 e art. 4º, III, da Lei do Ato 

Médico, bem como a ausência de legitimidade do COFFITO para regular atividades que 

extrapolem as atribuições previstas na lei que regulamentou a profissão.179 A matéria chegou 

até o Supremo Tribunal Federal, cujo relator, após analisar o recurso, julgou-o prejudicado 

por entender que o tema não versava sobre questão constitucional.180 O voto foi seguido por 

unanimidade pelo plenário em 04/04/2018, conforme pode ser aqui transcrito pela relevância 

e efeitos do voto:181 

 

Nem diagnóstico clínico nem essa prescrição de tratamento podem ser 
realizados por profissional de fisioterapia ou terapia ocupacional, por lhe faltar 
competência legal para fazê-lo. É a realidade, a lei estabeleceu o que os 
referidos profissionais podem fazer e, entre suas atribuições, não está a de 
realizar diagnósticos clínicos, nem prescrever tratamentos. Por ter elastecido 
a matéria já regulada em lei, a atribuição de competência para a prática de 
acupuntura por profissional de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional através de 
Resolução é ilegal, por dela desbordar. 
 

                                                 
IMPOSSIBILIDADE. 1. A prática milenar da Acupuntura pressupõe a realização de prévio diagnóstico e a 
inserção de agulhas em determinados pontos do corpo humano, a depender do mal diagnosticado no exame e 
a prescrição de tratamento. 2. Apesar de não existir no ordenamento jurídico lei específica regulando a atividade 
de acupuntor, não pode o profissional de fisioterapia e terapia ocupacional, que possuem regulamentação 
própria no Decreto-Lei 938/69 (artigos 3º a 5º), praticar atos que sua legislação profissional não lhe permite, 
sob pena de ferir-se o inciso XIII do artigo 5º da Constituição. 3. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional não pode regulamentar atos que não estão previstos em lei como privativos dos profissionais que 
fiscaliza, elastecendo-os. 4. Apelação a que se dá provimento.  – 03/04/2012. TRF-1 0032814-
51.2001.4.01.3400/DF Apelação. Juiz Federal CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS”. 

178 Lei 12.842/2013: “Art. 2º. O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, 
em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem 
discriminação de qualquer natureza. 
Parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para: [...] 
II - a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças; [grifo nosso]. 

179 A profissão de fisioterapeuta é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 938/1969: “Art. 3º É atividade privativa do 
fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar 
a capacidade física do paciente”. 

180 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.099.652-DF 
(Processo Original 0032814-51.2001.4.01.3400-DF). Publicado no DJ de 23/04/2018. “Nem diagnóstico 
clínico nem essa prescrição de tratamento podem ser realizados por profissional de fisioterapia ou terapia 
ocupacional, por lhe faltar competência legal para fazê-lo. É a realidade, a lei estabeleceu o que os referidos 
profissionais podem fazer e, entre suas atribuições, não está a de realizar diagnósticos clínicos, nem prescrever 
tratamentos. Por ter elastecido a matéria já regulada em lei, a atribuição de competência para a prática de 
acupuntura por profissional de fisioterapia ou terapia ocupacional através de Resolução é ilegal, por dela 
desbordar”. 

181 Seguido esse raciocínio, e levando a efeito a decisão do STF, os demais profissionais não-médicos que a 
exercessem poderiam, em tese, estar incorrendo no crime de exercício ilegal da medicina, tipificado no art. 282 
do Código Penal, levando-se em conta que a acupuntura e a cosmiatria vêm sendo entendidas pelo CFM como 
especialidades médicas. Isso atingiria, numa interpretação ampliada, atividades mais simples como a tatuagem, 
instalação de piercings e outros acessórios femininos, como um simples brinco na orelha de uma recém-
nascida. 
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O processo transitou em julgado e foi arquivado em 18/11/2019. Essa decisão teve 

efeito que reverberou por toda a classe de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, gerando 

diversos manifestos de ambos os lados. Para os médicos, ficou claro que, numa leitura 

ampliada do acórdão do TRF-1, apenas estes poderiam exercer a acupuntura. Da parte dos 

fisioterapeutas, houve diversos movimentos no sentido de buscar meios de contornar a 

decisão ou esvaziá-la, especialmente atacando a pseudo-exclusividade de os médicos serem 

os únicos legitimados a exercerem o ofício. Alertaram, também, para o perigo da 

criminalização do exercício da acupuntura por quem não seja médico.182 

Já as organizações privadas que promovem e difundem a acupuntura como arte, ofício 

ou profissão, a reação foi imediata: alguns protocolizaram representações junto ao Ministério 

Público contra o CFM, acusando-o de propaganda enganosa, ao afirmar a exclusividade da 

classe médica para exercer a acupuntura.183 Outros vieram a público avocar a existência 

milenar da técnica e a afronta à liberdade de profissão.184 

Para os médicos, a decisão do STF foi entendida como uma vitória para a classe médica 

e publicada nos órgãos oficiais de divulgação da classe médica.185 No processo ajuizado contra 

o CFM pelo MPF acima citado, recentemente o juízo da 7ª Vara Federal Cível da Seção 

Judiciária de Minas Gerais (TRF-1) garantiu aos Conselhos de Medicina o direito de divulgar 

as decisões judiciais que reiteram que a prática da acupuntura é ato médico exclusivo, tendo em 

vista o indeferimento da liminar requerida pelo MPF.186 

                                                 
182 Em outro processo semelhante que tramita no TRF-1, o CMBA entrou com ação ordinária pedindo a nulidade 

da Resolução COFFITO 60/1985. A 7ª Turma do TRF-1 manteve o entendimento da ilegalidade da norma, 
mas o COFFITO veio a público esclarecer com nota intitulada “Acupuntura não é exclusiva de nenhuma 
profissão”, que a decisão não é definitiva, pois havia ainda recurso pendente de julgamento no STJ. No entanto, 
o processo transitou em julgado e foi arquivado em 13/12/20169 (Processo nº 0005140-64.2002.4.01.3400-
DF). Disponível em https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=14491, acessado em 13/12/2020. 

183 O Conselho Regional de Autorregulação da Acupuntura de Minas Gerais ofereceu Representação junto ao 
Ministério Público Federal no Estado de Minas Gerais, assinado por centenas de profissionais, o qual ingressou 
com ACF contra o CFM e CRM/MG, objetivando a “concessão da tutela de urgência, de natureza antecipatória, 
com a sua posterior confirmação sem sede de sentença, a fim de que: (1.1) o CFM seja compelido a retirar de 
seu portal eletrônico toda e qualquer notícia que sugira, insinue e/ou afirme que a prática da acupuntura é 
exclusiva da classe médica, principalmente aquela publicada em 16 de fevereiro de 2018, de título ‘STF ratifica 
proibição de que fisioterapeutas pratiquem acupuntura’ [...]; (1.2) o CFM e CRM/MG se absterem de divulgar, 
publicamente, que a acupuntura consiste em ato médico, e, ainda, informações que façam subentender que a 
prática da acupuntura é exclusiva da classe médica [...]”. A tutela de urgência não foi concedida até o exercício 
do contraditório. Processo nº 1004717-55.2019.4.01.3800-MG. 

184 Entre as mais importantes, estão a Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), Associação de Medicina 
Chinesa e Acupuntura do Brasil (AMCAB), Associação Sino Brasileira de Acupuntura Moxabustão e Terapias 
Holísticas (ASBAMTHO), entre outras. 

185 Disponível em: https://portal.cfm.org.br/noticias/stf-ratifica-proibicao-de-que-fisioterapeutas-pratiquem-
acupuntura/, acessado em 10/09/2019. 

186 Disponível em: https://portal.cfm.org.br/noticias/justica-reafirma-que-pratica-da-acupuntura-e-exclusiva-de-
medicos-e-autoriza-divulgacao/, acessado em 10/09/2019. 
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É importante verificar que uma decisão como essa, vindo do STF, tem resultados 

bastante amplos, altera as relações jurídicas existentes entre as profissões e também teria o 

poder de interferir diretamente na liberdade econômica, no exercício profissional e até mesmo 

presumir que determinada norma é mais certa que outra, ainda que desprovida, a priori, de 

maiores considerações técnicas. Além disso, é um sinal do poder que o Judiciário detém, em 

sua função atípica, de exercer a coordenação regulatória em assuntos ligados à liberdade 

econômica e à profissão.187 

 

2.2.6 O caso da ventilação respiratória mecânica 

 

Outro tema que poderia gerar eventual conflito regulatório é a ventilação mecânica 

invasiva ou não invasiva em pacientes com insuficiência respiratória, a instalação dos aparelhos 

correlatos e a sua manipulação. A LAM determina que é atividade privativa de médico “a 

coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva”, entre 

outras.188 

Por sua vez, para a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória e 

Fisioterapia em Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR), entende que “a coordenação da ventilação 

mecânica é um processo horizontal e compartilhado, conforme os princípios da 

interdisciplinaridade, integralidade e resolutividade da assistência à saúde.”189 A Resolução 

COFFITO 402/2011 disciplinou a atuação do profissional fisioterapeuta em terapias intensivas, 

entre as quais, a habilidade para atuar nos procedimento de ventilação.190 Recentemente (em 6 

de maio de 2020), foi editada a Resolução COFEN 639/2020, que dispõe sobre as competências 

do enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-

                                                 
187 De acordo com a Resolução Interna nº 1455/95 do CFM, a acupuntura é tida como especialidade médica, 

embora pela legislação vigente a referida prática seja livre a todos os profissionais de saúde e este entendimento 
foi reiterado pela Resolução Interna nº 1666/2003 e pela Nota Técnica 85/2001, ambas do CFM. 

188 LAM, art. 4º. “V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva, bem como 
das mudanças necessárias diante das intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da ventilação 
mecânica invasiva, incluindo a desintubação traqueal”. 

189 https://assobrafir.com.br/a-atuacao-do-fisioterapeuta-na-ventilacao-mecanica/, acessado em 10/12/2020. 
190 Resolução COFFITO 402/2011. Artigo 3º – Para o exercício da Especialidade Profissional de Fisioterapia em 

Terapia Intensiva é necessário o domínio das seguintes Grandes Áreas de Competência: [...] 
XIV – Avaliar e monitorar os parâmetros cardiorrespiratórios, inclusive em situações de deslocamento do 
paciente crítico ou potencialmente crítico; 
XV – Avaliar a instituição do suporte de ventilação não invasiva; 
XVI – Gerenciar a ventilação espontânea, invasiva e não invasiva; 
XVII – Avaliar a condição de saúde do paciente crítico ou potencialmente crítico para a retirada do suporte 
ventilatório invasivo e não invasivo; 
XVIII – Realizar o desmame e extubação do paciente em ventilação mecânica. 
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hospitalar, entre as quais a montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação 

mecânica.191 

A questão é interessante porque, aparentemente, todos os procedimentos se sobrepõem, 

pois todos os três profissionais atuam no cuidado do paciente com deficiência respiratória 

(médicos, fisioterapeutas e enfermeiros), havendo quase que overregulation sobre a técnica da 

ventilação mecânica. No entanto, o uso preciso e exato da palavra “coordenação” na LAM 

permitiu que cada um dos profissionais exercesse a atividade, sincronicamente, sem maiores 

conflitos e permitindo uma coordenação regulatória por meio de resoluções que, embora 

autorreguladas, foram convergentes e colaborativas, evitando judicialização, pelo menos até o 

momento. 

 

2.2.7 A enfermagem estética 

 

A profissão de enfermeiro, técnicos e auxiliares em enfermagem é regulamentada pelo 

Decreto-Lei 20.931/1932 (a mesma norma que regulava a profissão de médico e ainda regula 

alguns aspectos específicos), o Decreto-Lei 8.778/1946 e pelas leis 2.604/55 e 7.498/86.192 São 

profissionais cuja atuação normalmente está associada aos cuidados dos paciente, programas 

de saúde, atenção primária e voltadas para o ambiente hospitalar. 

Assim como os outros profissionais de saúde, os enfermeiros foram legitimados a 

exercerem a cosmiatria por meio da Resolução COFEN 529/2016,193 que autorizou os 

enfermeiros a exercerem as atividades previstas no Anexo da dita Resolução,194 quando foi 

cunhada a expressão “enfermagem estética”, com as seguintes disposições: 

 

Art. 1.º Aprovar a normatização da atuação do Enfermeiro na área de Estética, 
podendo, para tanto, nos procedimentos de estética previstos no parágrafo 
único deste artigo: 

                                                 
191 Resolução COFEN 639/2020, “Art. 1º. No âmbito da equipe de enfermagem, é competência do Enfermeiro a 

montagem, testagem e instalação de aparelhos de ventilação mecânica invasiva e não-invasiva em pacientes 
adultos, pediátricos e neonatos”. 

192 Lei nº 7.498/1986. “Art. 11, I, i: prescrição da assistência de enfermagem;  
l) cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 
m) cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 
capacidade de tomar decisões imediatas”. 

193 Resolução COFEN 529/2016. “Normatiza a atuação do Enfermeiro na área de Estética”. 
194 As atividades cosmiátricas autorizadas na Resolução 529/2016 supostamente consideradas como atos médicos, 

pois foram consideradas como procedimentos invasivos, foram: micropuntura, carboxiterapia, 
intradermoterapia e mesoterapia, laserterapia, micropigmentação, peelings superficiais e muito superficiais e 
criolipólise. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05292016_46283.html, acessado em 
27/05/2019. 
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a) Realizar a consulta de enfermagem, anamnese e estabelecer o tratamento 
mais adequado à pessoa; 
b) Prescrever os cuidados domiciliares e orientações para o autocuidado aos 
pacientes submetidos aos procedimentos estéticos; 
c) Registrar em prontuário todas as ocorrências e dados referentes ao 
procedimento; 
d) Realizar processo de seleção de compra de materiais para uso estético, na 
instituição de saúde; 
e) Estabelecer protocolos dos procedimentos estéticos; 
f) Manter-se atualizado através de treinamentos, cursos específicos, 
capacitação, entre outros. 
 

A amplitude da resolução afrontou diretamente a interpretação textual da LAM e criou 

um impasse regulatório, pois dentre as atividades havia procedimentos invasivos que foram em 

parte derrogados por decisão judicial,195 especificamente naquilo que subsumia ao que 

determinada a LAM, como os preenchedores cutâneos e o botox. Em atividades que não 

implicavam “usurpação” de atividade privativa de médico, a resolução permaneceu válida. Tal 

derrogação se deu em 10 de maio de 2017, por decisão liminar do juízo da 4ª Vara Federal da 

Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. A decisão suspendeu a Resolução COFEN 529/2016 

em âmbito nacional, sob o argumento os enfermeiros estariam extrapolando suas atribuições 

previstas em lei e invadindo área privativa do médico, gerando o risco de externalidades. A 

decisão determinou, também, que o COFEN se abstivesse de editar nova norma sobre o tema, 

até que seja julgado o mérito da questão.196 A decisão foi confirmada pela 2ª Turma do TRF-

5.197 Na referida ação, o Ministério Público Federal potiguar apresentou seu parecer favorável 

à concessão da liminar. Em 20/12/2019, a ação foi julgada com resolução de mérito, 

confirmando a liminar e revogando parcialmente a COFEN 529/2016.198 Da decisão houve 

recurso de apelação por parte do COFEN, tendo havido julgamento recentemente que 

confirmou a sentença sob os mesmos fundamentos, alijando os enfermeiros de boa parte da 

dermatologia estética. 

De igual modo, o juiz titular da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, 

seguiu na mesma linha de raciocínio ao entender que as atividades estéticas são ato privativo 

do médico, e deferiu o pedido de tutela provisória para suspender os efeitos da Resolução 

COFEN 529/2016.199 Como se vê, a tentativa de ingressar no mercado de trabalho limitada pelo 

                                                 
195 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Acórdão no Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 

0804884-67.2017.4.05.0000-RN. Publicado no DJ de 03/10/2017. 
196 Disponível em: http://www.cofen.gov.br/categoria/noticias, acessado em 10/03/2019. 
197 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 

estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 594-495. 
198 Disponível em: Processo: 0804210-12.2017.4.05.8400-RN. ID 4058400.6385578. 
199 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Seção Judiciária do Distrito Federal. Sentença em Ação 

Ordinária n. 0020778-15.2017.4.01.3400-DF. Publicado no DJ de 20/09/2017. Esse processo foi recentemente 



56 
 

Judiciário, foi, mas o COFEN seguiu buscando maneiras de se manter no mercado, ainda que 

de forma limitada.200 

Recentemente, porém, essa Resolução foi revogada pela Resolução COFEN Nº 

626/2020,201 que alterou alguns conceitos previstos na Resolução anterior, com a seguinte 

redação, muito possivelmente como decorrência das duas decisões judicias que derrogaram 

parte das resoluções:202 

 

Art. 1º. Aprovar a normatização da atuação do Enfermeiro na área de Estética, 
podendo, para tanto, nos procedimentos de estética previstos no parágrafo 
único deste artigo: [...] 
§ 1º O Enfermeiro habilitado, nos termos do art. 4º da Resolução Cofen nº 
529/2016, poderá realizar os seguintes procedimentos na área da estética: 
– Carboxiterapia 
– Cosméticos 
– Cosmecêuticos 
– Dermo pigmentação 
– Drenagem linfática 
– Eletroterapia/Eletrotermofototerapia 
– Terapia Combinada de Ultrassom e Micro Correntes 
– Micro pigmentação 
– Ultrassom Cavitacional 
– Vacuoterapia. 
 

2.2.8 A biomedicina estética 

 

A profissão de biomédico é regulamentada pela Lei 6.684/1979 e pelo Decreto 

88.439/1983,203 cujo escopo de atuação é basicamente análises físico-químicas e 

                                                 
reunido ao Processo 0020776-45.2017.4.01.3400-DF, tendo sido este último escolhido como prevento. 
Possivelmente serão ambos extintos diante da resolução de mérito do processo 0804210-12.2017.4.05.8400, 
que tramita no TRF-5, tendo havido a confirmação da sentença pelo Tribunal, ID 4050000.23227002, 
publicada em 05/11/2020. Ainda cabe recurso aos tribunais superiores. 

200 Houve uma tentativa do COFEN de pedir a reunião dos processos que tramitam no TRF-5 e no TRF-1 
(0020776-45.2017.4.01.3400-DF), além de outra demanda referente aos farmacêuticos que está tramitando no 
TRF-3 (5022754-63.2017.4.03.6100-SP). 

201 A Resolução COFEN Nº 626/2020 revogou a Resolução COFEN 529/2016, promovendo profundas alterações 
na regulação da enfermagem estética, especialmente a revogação dos anexos que abriam extenso leque de 
atribuições na enfermagem estética. 

202 O terceiro considerando da Resolução COFEN Nº 626/2020 assim afirma: “CONSIDERANDO as decisões 
judiciais proferidas nos autos do processo nº 0804210-12.2017.4.05.8400, da Quarta Vara Federal da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, e do processo nº 0020776-45.2017.4.01.3400, da Quarta Vara Federal da 
Seção Judiciária do Distrito Federal, em que ambas reconhecem a legitimidade de o Enfermeiro poder atuar na 
área de Estética, exceto nos procedimentos constantes nas referidas decisões, eis que mantiveram, 
parcialmente, a Resolução Cofen nº 529, de 9 de novembro de 2016, que trata da atuação do Enfermeiro na 
área da Estética [...]”. 

203 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre 
procedimentos estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário 
brasileiro, p. 596. 
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microbiológicas, a radiologia e os serviços de hemoterapia, sob supervisão médica, atividades 

essas consideradas como “de bancada” e, não, necessariamente, de atendimento ao público.204 

Quanto à “biomedicina estética”, as resoluções CFBM 197/2011, 200/2011, 214/2012 e 

especialmente a Resolução CFBM 241/2014205 definiram o que é área de atuação do 

biomédico.206 A Resolução Normativa CFBM 01/2012,207 em seu anexo I, trouxe o rol de 

atividades dos profissionais em estética, nas modalidades de técnico, tecnólogos e biomédicos, 

algumas das quais competem com as atividades em tese privativas da medicina:208 

 

Art. 1º - Que as substâncias necessárias aos realizados por profissionais 
biomédicos, devidamente habilitados na área de biomedicina estética, deverão 
seguir estritamente as recomendações em conformidade com a sua 
especialidade e em obediência às normas estabelecidas pela sociedade 
científica. 
Art. 2º Regulamentar a prescrição e utilização de substâncias (incluindo 
injetáveis), pelo profissional biomédico habilitado em biomedicina estética 
para fins estéticos, em consonância com a sua capacitação profissional e 
legislação vigente. [grifos nossos]. 
 

De todos os profissionais de saúde, os biomédicos foram os que mais atividades 

cosmiátricas se atribuíram, praticamente abrangendo todas as técnicas de cosmiatria disponíveis 

                                                 
204 O sítio oficial do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) considera o biomédico o profissional responsável 

por realizar exames que possibilitem o diagnóstico por imagem, elucidar crimes por meio de análises de tecidos 
na Polícia Federal ou Civil, realizar exames de biologia molecular, pesquisar e desenvolver produtos obtidos 
por biotecnologias, fazer manipulação de microrganismos para que possam ser industrializados como 
medicamento e executar exames clínicos em laboratórios e hospitais para ajudar a identificação de agentes 
causadores de patologias humanas, entre outras funções. 

205 Resolução 214/2012, CFBM. “Art. 1º - Que as substâncias necessárias aos realizados por profissionais 
biomédicos, devidamente habilitados na área de biomedicina estética, deverão seguir estritamente as 
recomendações em conformidade com a sua especialidade e em obediência às normas estabelecidas pela 
sociedade científica. Art. 2º Regulamentar a prescrição e utilização de substâncias (incluindo injetáveis) pelo 
profissional biomédico habilitado em biomedicina estética para fins estéticos, em consonância com a sua 
capacitação profissional e legislação vigente”. Em 2011, o COFFITO protocolou uma representação no 
Ministério Público Federal do Distrito Federal, solicitando a anulação das resoluções do CFBM nº 200/2011 e 
197/2011, por constatar que as referidas Resoluções afrontam o sistema jurídico vigente, pois extrapolam o 
poder normativo da autarquia que editou as aludidas resoluções. Disponível em: 
https://biomedicinaestetica.bmd.br/coffitorepresentaaoministeriopublicofederaldodfvisandoaanulacaodaresol
ucaodocfbm, acessado em 10/03/2019. 

206 Para os profissionais biomédicos estetas, “a Biomedicina Estética cuida da saúde, bem-estar e beleza do 
paciente, levando os melhores recursos da saúde relacionados ao seu amplo conhecimento para o tratamento e 
recuperação dos tecidos e do organismo como um todo. [...] O biomédico possui um preciso entendimento das 
características da derme, seus anexos, demais tecidos e inclusive o metabolismo, ou seja, todo o 
funcionamento dermatofisiológico, possibilitando a realização de terapias que promovem uma melhor 
qualidade de vida ao paciente”. 

207 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Seção Judiciária do Distrito Federal. Sentença em Ação 
Ordinária n. 0042020-06.2012.4.01.3400-DF. Publicado no DJ de 06/12/2016. 

208 E.g. Eletroterapia, sonoforese (ultrassom estético), iontoforese, radiofrequência estética, laserterapia, luz 
intensa pulsada, LED, peelings químicos e mecânicos, cosmetologia, carboxiterapia, intradermoterapia 
(enzimas e toxina botulínica), preenchimentos semipermanentes e mesoterapia. 
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no mercado.209 Em 2011, o COFFITO protocolou uma representação no Ministério Público 

Federal do Distrito Federal solicitando a anulação das resoluções CFBM 197/2011 e 

200/2011,210 por constatar que as referidas resoluções afrontam o sistema jurídico vigente, pois 

extrapolam o poder normativo da autarquia que editou as aludidas resoluções.211 Essa iniciativa 

difere um pouco das outras em que geralmente é uma organização médica que questiona no 

Judiciário as normas dos conselhos profissionais, com visto nos exemplos até aqui 

apresentados. 

A questão foi igualmente judicializada e a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Distrito Federal, embora tenha negado o pedido liminar quando do ajuizamento da ação, 

julgou procedente o pedido (com resolução de mérito) na ação interposta pelo CFM para 

anular as resoluções CFBM 197/2011, 200/2011, 214/2012 e a Resolução Normativa 01/2012. 

O processo se encontra em grau de recurso de apelação, sem previsão para julgamento. 

Importante ressaltar que três sindicatos de biomédicos (SP, DF e GO) interpuseram Pedido 

de Efeito Suspensivo à Apelação, e o desembargador federal relator responsável pelo processo 

no TRF-1 deferiu tutela de urgência e concedeu o efeito suspensivo ao recurso do CFBM em 

favor dos biomédicos, restando autorizados, temporariamente, a exercer a “biomedicina 

estética” até decisão final.212 

 

2.3 A imprecisão terminológica de “procedimento invasivo” e o overlap regulatório 

 

A partir dos exemplos acima, pode-se chegar a algumas conclusões que impactaram 

diretamente o conflito regulatório entre os conselhos profissionais de saúde, se estes 

chegaram ou não ao Judiciário e a forma como foram enfrentados. Observa-se que quanto 

mais o texto da LAM é claro, maior a coordenação regulatória e menor é a judicialização. Por 

outro lado, quanto mais ampla e imprecisa é a terminologia ou a expressão, abre-se mais o 

leque para overlap, e tem-se menor coordenação regulatória entre os entes que disputam o 

espaço regulatório e maior tem sido a necessidade de judicialização. 

                                                 
209 Resolução Normativa CFMB 01/2012. “EMENTA: Dispõe sobre rol de atividades para fins de inscrição e 

fiscalização dos profissionais Biomédicos, Técnicos, Tecnólogos nas áreas de acupuntura, estética, citologia e 
anatomia patológica e imaginologia, junto aos Conselhos Regionais de Biomedicina”. 

210 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 
estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 597. 

211 Disponível em: https://biomedicinaestetica.bmd.br/coffitorepresentaaoministeriopublicofederaldodfvisandoa 
anulacaodaresolucaodocfbm, acessado em 09/12/2017. 

212 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 0063639-
65.2016.4.01.0000-DF. Publicado no DJ de 25/09/2013. A título de curiosidade, esse processo passou mais de 
dois anos em fase de digitalização para tramitar no PJe e esteve sem movimento, devendo ser retomado seu 
prosseguimento em 2021. 
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2.3.1 Os antecedentes da Lei do Ato Médico 

 

Se tal premissa estiver correta, pode-se deduzir que a redação da LAM pode ser a 

causa para que profissionais que passaram a atuar em cosmiatria vieram a interpretar o artigo 

4º da LAM de forma restritiva, ou seja, apenas aqueles procedimentos que são efetivamente 

invasivos e que estejam claramente descritos no texto legal seriam privativos dos médicos. 

Isso ficou claro quando da decisão conjunta entre CFM e CFO quanto aos procedimentos 

buco-maxilo-faciais, da ventilação mecânica e das atividades cosmiátricas exercidas pelos 

fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que não vão além da camada superior da pele. 

Por outro lado, essa premissa precisa ser aceita com temperamentos. Como já 

mencionado no capítulo anterior, a LAM é de 2013 e, antes disso, alguns conselhos 

profissionais já haviam regulado sobre cosmiatria, como a Resolução COFFITO 94/2011, a 

Resolução CFO 212/2011 e a Resolução CFBM 214/2012. Além disso, a discussão no 

mercado da saúde e da cosmetologia sobre o tema, em praticamente todas as resoluções, é 

anterior a essas resoluções.213 Para tanto, é necessário verificar o contexto em que essas 

primeiras resoluções foram editadas. 

Até a entrada em vigor da LAM, a medicina era regulada pelo quase centenário 

Decreto 20.931, de 11 de janeiro de 1932 (que praticamente vigorou durante todo o século 

XX)214 que regulamentava também em parte a farmácia, a enfermagem e a odontologia, além 

de outras profissões hoje descontinuadas ou apropriadas por novos postos de trabalho. Outras 

leis esparsas disciplinavam questões que envolvessem a medicina.215 Assim, não havia ainda 

uma norma no direito brasileiro que descrevesse, de forma clara, a atividade do médico até 

então. 

O período que antecedeu a edição da LAM foi de grande efervescência jurídica e 

legislativa, pois acreditava-se que essa norma seria uma forma de garantir uma reserva de 

mercado para os médicos e limitar todas as outras profissões da área da saúde em atividades 

como a consulta, a prescrição e a liderança das atividades médicas.216 Por sua vez, o CFM 

                                                 
213 Disponível em: https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=2666, acessado em 10/01/2019. 
214 O Decreto 20.931/1932 “regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e 

das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira”, cujos termos devem ser lidos com o seu significado à 
época. Foi revogado pelo Decreto nº 99.678, de 1990, mas revigorado pelo Decreto de 12 de julho de 1991. 

215 Leis e decretos posteriores foram editados para regulamentar propaganda médica (Decreto-Lei 4.113/1942), 
criar (Lei 3.268/1957) e regulamentar (Decreto 44.045/1958) o Conselho Federal de Medicina, disciplinar as 
atividades do médico residente (Lei 6.932/1981), regulamentar as especialidades médicas (Decreto 
8.516/2015) ou ainda para ajustar determinadas inovações tecnológicas ou medidas inseridas no contexto dos 
códigos civil e/ou penal brasileiros. 

216 https://www.ebc.com.br/noticias/saude/2013/06/entenda-o-que-e-o-ato-medico, acessado em 30/09/2020. 
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informou em seus meios de comunicação oficial que era necessária uma lei deixando claro o 

papel do médico, pois isso traria segurança jurídica e social, e que o texto não feria a 

autonomia dos demais profissionais, que poderiam realizar diagnósticos e tratamentos nas 

suas respectivas áreas de atuação.217 

Ora, se havia a iminência da aprovação de uma lei limitadora, e diante do vácuo 

normativo até então existente, alguns conselhos profissionais se apressaram em editar 

resoluções que privilegiassem sua atividade,218 possivelmente sob o argumento de direito 

adquirido, que será analisado mais adiante. Quando foi promulgada a LAM, essa veio 

acompanhada de importantes vetos que afetariam pontos fundamentais da atividade médica, 

fragilizando, então, a força da nova lei. Isso ficou claro, por exemplo, em pontos sensíveis do 

ato médico, como o conceito de “procedimento invasivo” que impactou diretamente, por 

exemplo, a atividade de acupuntura. 

Como sobredito, a LAM dispôs em seu artigo 4º que é atividade privativa de médico: 

“III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, 

terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as 

endoscopias”, sem especificar o que seria exatamente “procedimento invasivo”. E daí decorre 

grande parte da polêmica sobre a regulação de atividades como a cosmiatria e a acupuntura. A 

imprecisão do termo foi fundamental para a disputa regulatória, sendo a Mensagem de Veto 

287/2013 de fundamental importância para se chegar a essa conclusão. 

 

2.3.2 A Mensagem de Veto 287/2013 

 

Uma análise da Mensagem do Veto219 à LAM nos permite entender o que “não seria” 

“procedimento invasivo”. O texto original do Projeto de Lei220 assim previa nos vetados incisos 

I e II do artigo 4º: 

 

I - invasão da epiderme e derme com o uso de produtos químicos ou abrasivos; 

                                                 
217 https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4241:&catid=3, acessado em 

10/09/2019. 
218 Isso pode ser comprovado, por exemplo, na contestação do CFBM, quando afirma que a cosmiatria já era 

exercida antes da LAM e que as resoluções daquele Conselho apenas normatizaram e legalizaram uma prática 
que já era consolidada pela prática profissional. Proc. 042020-06.2012.4.01.3400-DF. Num. 43769033 - p. 52. 

219 Mensagem nº 287, de 10 de julho de 2013. 
220 O Ato Médico é o nome dado ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 268/2002 e ao Projeto de Lei (PL) 7.703/2002. 

Até então, não havia na legislação brasileira uma enumeração exaustiva de suas atribuições. 
https://www.ebc.com.br/noticias/saude/2013/06/entenda-o-que-e-o-ato-medico, acessado em 10/09/2019. 
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II - invasão da pele atingindo o tecido subcutâneo para injeção, sucção, 
punção, insuflação, drenagem, instilação ou enxertia, com ou sem o uso de 
agentes químicos ou físicos. 
 

O argumento utilizado para vetar os incisos foi principalmente a amplitude e imprecisão 

do que seriam procedimentos invasivos, permitindo uma interpretação extensiva que impediria 

seu exercício por demais profissionais da saúde, alguns dos quais já previstos nas políticas 

públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).221 Por exemplo, injeções, coletas de sangue e 

vacinas são executadas por enfermeiros e outros profissionais de saúde sem que se questione 

sua legitimidade para tanto. É comum crianças terem a orelha perfurada por um brinco nos 

primeiros meses de vida e várias pessoas continuam fazendo isso ao longo da vida com ou sem 

assistência profissional. Atividades como a tatuagem e introdução de piercings são igualmente 

técnicas invasivas e uma interpretação exclusivamente gramatical do texto legal levaria à 

proibição de sua execução por quem não fosse médico. 

Em outro trecho da mesma Mensagem de Veto, mais dispositivos foram igualmente 

vetados exatamente pela extensão de sua interpretação, mas desta vez por excluir da atividade 

típica médica procedimentos invasivos menos complexos, mas com efeitos não menos 

importantes, como a aplicação de injeções, punções e cateterizações, no entanto, sempre 

condicionando sua realização à prescrição médica que vale a pena aqui transcrever:222 

 

Art. 4º, § 5ª: I - aplicação de injeções subcutâneas, intradérmicas, 
intramusculares e intravenosas, de acordo com a prescrição médica; 
II – cateterização nasofaringeana, orotraqueal, esofágica, gástrica, enteral, 
anal, vesical, e venosa periférica, de acordo com a prescrição médica; 
IV - punções venosa e arterial periféricas, de acordo com a prescrição médica. 
 

Adicionalmente, o já citado artigo 4º da Lei do Ato Médico previu exceções ao que seria 

atividade privativa de médico, quando dispõe expressamente que ficam resguardadas as 

                                                 
221 Mensagem nº 287, de 10 de julho de 2013. Razões dos vetos. Incisos I e II do § 4º do art. 4º: “Ao caracterizar 

de maneira ampla e imprecisa o que seriam procedimentos invasivos, os dois dispositivos atribuem 
privativamente aos profissionais médicos um rol extenso de procedimentos, incluindo alguns que já estão 
consagrados no Sistema Único de Saúde a partir de uma perspectiva multiprofissional. Em particular, o projeto 
de lei restringe a execução de punções e drenagens e transforma a prática da acupuntura em privativa dos 
médicos, restringindo as possibilidades de atenção à saúde e contrariando a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. O Poder Executivo apresentará nova proposta para 
caracterizar com precisão tais procedimentos.” 

222 Mensagem nº 287, de 10 de julho de 2013. Razões dos vetos. Incisos I, II e IV do § 5º do art. 4º: “Ao condicionar 
os procedimentos à prescrição médica, os dispositivos podem impactar significativamente o atendimento nos 
estabelecimentos privados de saúde e as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, como o 
desenvolvimento das campanhas de vacinação. Embora esses procedimentos comumente necessitem de uma 
avaliação médica, há situações em que podem ser executados por outros profissionais de saúde sem a 
obrigatoriedade da referida prescrição médica, baseados em protocolos do Sistema Único de Saúde e dos 
estabelecimentos privados.” 
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competências próprias de outras profissões da área da saúde.223 Isto é, a própria lei se 

autolimitou, sem, contudo resolver o problema diante da quantidade de outras profissões que 

também exercem atividades na área da saúde. 

A existência de diversos vetos a este artigo e a outros224 pôs em xeque, por via 

transversa, a pretensa exclusividade do médico para “todo e qualquer” procedimento invasivo, 

seja pela imprecisão da terminologia, seja pelas políticas públicas implementadas pelo Poder 

Executivo através do Ministério da Saúde, as quais restaram feridas pelo projeto de lei. 

 

2.3.3 A violação ao direito adquirido ao exercício de profissão 

 

Como se não bastassem as limitações da imprecisão do termo “procedimento invasivo”, 

de certa forma contida pela Mensagem de Veto 287/2013, gerando o overlap ora estudado, tem-

se os efeitos de sua interpretação mais ampliada em direitos fundamentais, como a liberdade e 

o exercício de uma profissão por direito adquirido. A título de exemplo, mais uma vez será 

utilizada a acupuntura. 

Essa atividade é classificada como profissão de nível técnico na Classificação Brasileira 

de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego (CBO 3221-05), de acordo com a 

Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, cuja atribuição do profissional é fazer 

“prognósticos energéticos por meio de métodos da medicina tradicional chinesa para 

harmonização energética, fisiológica e psico-orgânica”.225 

Ora, a própria palavra “acupuntura” deriva do latim acus, isto é, “agulha”. Se assim for, 

não há como se executar a técnica sem que haja perfuração na pele, ainda que superficial. O 

exercício dessa profissão exige procedimento invasivo como condição sine qua non da 

atividade e qualquer norma (seja ela uma lei ou uma resolução) que limite tal ato a uma única 

profissão ou a apenas alguns profissionais estaria inviabilizando a própria existência da 

                                                 
223 Lei 12.842/2013: “Art. 4º. [...]. § 6º O disposto neste artigo não se aplica ao exercício da Odontologia, no âmbito 

de sua área de atuação. § 7º O disposto neste artigo será aplicado de forma que sejam resguardadas as 
competências próprias das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, 
fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, terapeuta ocupacional 
e técnico e tecnólogo de radiologia.” 

224 Mensagem nº 287, de 10 de julho de 2013. Inciso I do caput e § 2º do art. 4º; Incisos VIII e IX do art. 4º; Inciso 
I do art. 5º. 

225 A profissão se encontra na classe “3 - Técnicos de nivel médio”, no grupo “32  - Técnicos de nível médio das 
ciências biológicas, bioquímicas, da saúde e afins”, dentro do grupo “322 - Técnicos da ciência da saúde 
humana”, no subgrupo dos “3221 - Tecnólogos e técnicos em terapias complementares e estéticas” (entre os 
quais também se encontram podólogo, técnico em quiropraxia, massoterapeuta, terapeuta holístico, esteticista 
e doula), com o CBO (Código Brasileiro de Ocupações) nº 3221-05: “Técnico em acupuntura”, sendo 
sinônimos “acupuntor”, “acupunturista” ou “técnico corporal em medicina tradicional chinesa”. Disponível em 
https://www.ocupacoes.com.br/cbo-mte/322105-tecnico-em-acupuntura, acessado em 16/11/2019. 
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acupuntura, o que não é economicamente aceitável nem eficiente, conforme será explicitado 

melhor a seguir. 

Embora a acupuntura seja considerada pelo CFM como “uma especialidade médica”, 

não quer dizer que seja atividade exclusiva de médico.226 Aliás, o termo especialidade, aqui, 

deve ser entendido como “uma especialidade a mais”, “uma área de estudo a mais da medicina”, 

uma “especialização” para o médico, não exatamente como “uma especialidade exclusivamente 

médica”. Desta forma, impedir a atividade da acupuntura por não-médicos, por exemplo, a 

partir de uma interpretação taxativa dos termos imprecisos da LAM ou das resoluções do CFM 

seria chancelar a limitação dos princípios citados acima em benefício de um grupo profissional 

em particular, gerando uma reserva de mercado injustificável, e ferindo a garantia do exercício 

deste ofício que, durante décadas, foi praticado pelos acupuntores.227 

A assunção da acupuntura como especialidade médica pelo CFM e, como tal, 

reconhecida como atividade exclusiva de médico228 sem que haja regulamentação expressa da 

atividade detida, gera uma espécie de monopólio, pois implica a exclusividade de uma atividade 

econômica por uma única classe profissional, levando à restrição de outros atores no mercado 

e229 prejudicando a concorrência,230 o que não é desejado numa economia de mercado e num 

estado regulador que busca maior eficiência da atividade econômica.231 Com isso, eventuais 

                                                 
226 A comparação da acupuntura como especialidade médica, enquanto existe a atividade profissional autônoma 

chamada acupuntura guarda semelhanças com o caso de se considerar a nutrologia, a psiquiatria e a 
fisiatria/ergometria como especialidades médicas, mas também reconhecer a nutrição, a psicologia e a 
fisioterapia como ciências/profissões próprias e independentes, com seus próprios conceitos e métodos, sem 
que umas excluam as outras. Há espaço para ambas as atividades, sendo mais complementares que antagônicas. 

227 Segundo informações do Ministério da Saúde, em 2017, foram realizados mais de 1,4 milhão de atendimentos 
aos usuários como, acupuntura, auriculoterapia e yoga. O Brasil passou a contar com 29 práticas integrativas 
pelo SUS. Disponível em http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42737-ministerio-da-saude-inclui-
10-novas-praticas-integrativas-no-sus, acessado em 11/10/2019. 

228 A Resolução CFM 1.455/1995 encontra-se atualmente revogada por sucessivas revisões, mas seu teor foi 
mantido e ampliado pela Resolução CFM 2.221/2018, que dispôs expressamente, litteris: “ANEXO - 
PORTARIA CME Nº 1/2018: A COMISSÃO MISTA DE ESPECIALIDADES (CME), no uso das atribuições 
que lhe confere o Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015, e considerando o disposto na Lei nº 6.932, de 
7 de julho de 198 e na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, resolve: ‘Art. 1º Aprovar a relação de 
especialidades e áreas de atuação médicas, abaixo relacionadas. A) RELAÇÃO DAS ESPECIALIDADES 
MÉDICAS RECONHECIDAS. 1. Acupuntura;’ [...]”. 

229 A título de exemplo, nos Estados Unidos, a questão da exclusividade do exercício de atividades ligadas à 
odontologia foi resolvida pelo critério da concorrência, tendo a Autoridade Federal Antitruste dos EUA (FTC) 
ingressado com ação contra o Conselho de Odontologia do Estado da Carolina do Norte, que é uma agência 
estadual que regula o exercício da odontologia e o licenciamento de dentistas. Como o conselho é composto 
basicamente por dentistas, a limitação para ingresso foi tratada como ato não concorrencial. In: USA. Antitrust 
Law – State Action Immunity – Fourth Circuit Holds that State’s Dental Board of Examiners Must Show 
“Active Supervision” by State to be Entitle to Antitrust Immunity. Harvard Law Review, Vol. 127, N. 7 
(MAY 2014), p. 2122-2129. 

230 DIBADJI, Reza R. Rescuing regulation, p. 9. 
231 SUSTEIN, Sarr R. After de rights revolution, p. 48. 
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práticas anticoncorrenciais desproporcionais232 devem ser ponderadas e desencorajadas como 

medidas que tornem efetivas as prescrições constitucionais de defesa à livre iniciativa e à 

liberdade de profissão, quando outros valores não estejam proporcionalmente ameaçados. 

Para entender essas consequências, mais uma vez, é necessário recorrer à Mensagem de 

Veto 287/2013. Por exemplo, ao regular sobre a formulação do diagnóstico nosológico 

(identificação da doença) e a prescrição terapêutica (tratamento), conforme previa o vetado 

Inciso I do caput do art. 4º, a Mensagem deixou claro que “o texto inviabiliza a manutenção de 

ações preconizadas em protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde 

e em rotinas e protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde”, isto é, feriria 

direito adquirido, pois “impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de 

Saúde que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, 

inclusive, com a realização do diagnóstico nosológico por profissionais de outras áreas que não 

a médica”.233 

Ora, até 2013 não havia lei regulamentando de forma expressa a prática de 

procedimentos invasivos, embora sempre houve consenso de que procedimentos como uma 

cirurgia – de pequena ou de grande extensão, por exemplo, seria atividade exclusiva de médico. 

Ocorre que a aprovação desta lei, mesmo com vetos, adicionada à Resolução CFM 1.455/1995, 

e suas alterações, levaram à interpretação pelo CFM de que a acupuntura seria especialidade 

médica. Essa resolução deve ser analisada, também, do ponto de vista histórico. A primeira 

resolução do CFM que tratou de acupuntura afirmava textualmente que “acupuntura não é 

considerada especialidade médica” (Resolução CFM 467/1972).234 O ano de 1972 coincidiu 

                                                 
232 CRFB, art. 173. § 4º: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. 
233 Mensagem nº 287, de 10 de julho de 2013. Inciso I do caput e § 2º do art. 4º: I - formulação do diagnóstico 

nosológico e respectiva prescrição terapêutica; § 2º Não são privativos do médico os diagnósticos funcional, 
cinésio-funcional, psicológico, nutricional e ambiental, e as avaliações comportamental e das capacidades 
mental, sensorial e perceptocognitiva. Razões dos vetos: “O texto inviabiliza a manutenção de ações 
preconizadas em protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas no Sistema Único de Saúde e em rotinas e 
protocolos consagrados nos estabelecimentos privados de saúde. Da forma como foi redigido, o inciso I 
impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde que funcionam a partir da atuação 
integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a realização do diagnóstico nosológico por 
profissionais de outras áreas que não a médica. É o caso dos programas de prevenção e controle à malária, 
tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. Assim, a sanção do texto poderia 
comprometer as políticas públicas da área de saúde, além de introduzir elevado risco de judicialização da 
matéria. O veto do inciso I implica também o veto do § 2º, sob pena de inverter completamente o seu sentido. 
Por tais motivos, o Poder Executivo apresentará nova proposta que mantenha a conceituação técnica adotada, 
porém compatibilizando-a com as práticas do Sistema Único de Saúde e dos estabelecimentos privados.” 

234 Vale aqui a transcrição integral da Resolução CFM 467/1972: “O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 
nº 44.045, de 19 de julho de 1958, CONSIDERANDO o que consta do Processo CFM nº 4/71; 
CONSIDERANDO o que foi aprovado pelo Plenário em sessão de 2 de julho de 1972, RESOLVE: 1 - A lista 
de especialidades reconhecida para efeito de publicidade médica é a vigente na regulamentação da Associação 
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com a criação da Associação Brasileira de Acupuntura (ABA), quando havia muita resistência 

por parte dos conselhos de medicina, e era composta especialmente por não-médicos.235 Duas 

décadas depois, pela primeira vez, a Resolução CFM 1.455/1995 estabeleceu a acupuntura 

como especialidade médica. Isso porque, para uma parte dos médicos, a acupuntura – e várias 

técnicas da medicina chinesa – não seria ciência e, portanto, não poderia ser considerada como 

medicina. O mesmo conflito se dá em relação a outras práticas alternativas, como a 

homeopatia236, os florais de Bach,237 a medicina integrativa,238 a medicina estética239 e outras 

práticas que sofrem restrições por parte do próprio CFM e das suas diversas sociedades 

médicas.240 

No processo CFM x COFFITO, o julgamento do ARE nº 1.099.652-DF (Processo 

Original 0032814-51.2001.4.01.3400-DF) aparentemente teria consolidado a interpretação de 

que “nem diagnóstico clínico nem essa prescrição de tratamento [acupuntura] podem ser 

realizados por profissional de fisioterapia ou terapia ocupacional, por lhes faltar competência 

legal para fazê-lo”.241 Após a decisão, o CFM declarou em nota oficial, em fevereiro de 2018, 

                                                 
Médica Brasileira até que o Conselho Federal de Medicina disponha especificamente sobre o assunto. 2 - 
Reflexologia não é considerada especialidade médica. 3 - Acupuntura não é considerada especialidade 
médica. 4 - O critério a ser adotado para a aplicação do preceituado no item "f" do Art. 5º do Código de Ética 
Médica é o que foi estabelecido no parágrafo 1º do Art. 1º da Resolução nº 417/70, do Conselho Federal de 
Medicina[...]” [grifo nosso]. 

235 Conforme menciona Sabrina Rocha et al., “na década de 1970, a acupuntura ainda sofria uma importante 
resistência por parte dos conselhos de medicina, que a classificavam como “charlatanismo” e “crendice”, 
conforme foi apontado por alguns colaboradores. A conjuntura autoritária que marcou esta época colaborou 
para que a intolerância médica à acupuntura viesse a se traduzir em atos que ameaçaram, e por vezes atingiram 
com prisão e processos criminais, alguns acupuntores, particularmente aqueles que não possuíam formação em 
medicina ocidental”. In: ROCHA, Sabrina et al. A trajetória da introdução e regulamentação da 
acupuntura no Brasil: memórias de desafios e lutas, p. 156. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-
81232014201.18902013P. 159. 

236 CFM. Revista lança dossiê sobre “Evidências Científicas em Homeopatia”, elaborado por Câmara Técnica do 
Cremesp. Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27453:2018-02-23-18-03-
10&catid=3, acessado em 16/11/2019. 

237 CREMESP. Consulta nº 25.554/92. Assunto: A respeito da terapia praticada com "Florais de Bach" por 
médicos. Disponível em: http://www.portalmedico.org.br/pareceres/crmsp/pareceres/1992/25554_1992.htm, 
acessado em 16/11/2019. 

238 CFM. Para CFM, práticas integrativas incorporadas ao SUS não têm fundamento científico Disponível em: 
https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27482:2018-03-13-12-02-
43&catid=3, Acessado em 16/11/2019. E CFN. Incorporação de práticas integrativas no SUS ignora 
prioridades na alocação de recursos, diz CFM em nota. Disponível em: 
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27485:2018-03-13-20-08-
31&catid=3, acessado em 16/11/2019. 

239 CFM. STJ confirma: medicina estética não é especialidade médica. Disponível em: 
http://www.portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9634:&catid=3, acessado 
em 16/11/2019. 

240 Algumas dessas áreas originalmente questionadas por parte dos médicos, posteriormente se tornaram 
especialidades médicas, como foi o caso da acupuntura, a homeopatia e fitoterapia. 

241 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.099.652-DF 
(Processo Original 0032814-51.2001.4.01.3400-DF). Publicado no DJ de 23/04/2018. 
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que o STF teria decidido que a acupuntura era atividade exclusiva de médicos.242 No entanto, 

o próprio Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde, em abril do mesmo ano, 

divulgou nota questionando tal exclusividade e afirmando que “a acupuntura é praticada no 

Brasil de forma multiprofissional há mais de 100 anos em todos os níveis de atenção à saúde e 

que informações contrárias à difusão desta prática não condizem com a verdade”.243 

Efetivamente, a atividade dos acupunturistas vem sendo praticada há muito tempo no 

Brasil, estando consolidada no mercado de saúde brasileiro.244 O próprio SUS já ratificou que 

a acupuntura é uma das Práticas Integrativas e Complementares (PICS),245 e não é exercida 

exclusivamente por médicos. Os acupunturistas têm uma profissão classificada pela Secretaria 

do Trabalho de Ministério da Economia, possuem representação de âmbito nacional246 e tramita 

no Congresso Nacional projeto de lei para regulamentar a profissão de acupunturista247, 

existindo, inclusive, uma histórica luta pela criação de um conselho profissional, nos moldes 

dos demais conselhos-autarquias profissionais.248 

A interpretação da decisão no AgRE nº 1.099.652-DF, julgado sem resolução de mérito, 

como já referido, aparentemente não tem o alcance que o CFM quis fazer parecer, pois não 

                                                 
242 Disponível em: http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=27444:2018-02-16-

19-51-18&catid=3:portal, acessado em 19/10/2019. 
243 Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/472-nota-de-esclarecimento-acupuntura-

nao-e-pratica-exclusiva-da-classe-medica, acessado em 19/10/2019. 
244 Segundo Sabrina Rocha et al., “No Brasil, a prática da MTC [medicina tradicional chinesa] se iniciou com a 

vinda dos primeiros imigrantes chineses para o Rio de Janeiro, em 1810. Em 1908, os imigrantes japoneses 
inseriram a acupuntura japonesa, embora restrita à colônia. Em 1958, Friedrich Spaeth, fisioterapeuta, 
considerado responsável pela difusão da acupuntura na sociedade brasileira na década de 1950, começou a 
ensinar esta prática milenar no Rio de Janeiro e em São Paulo e, em 1972, foi fundada a Associação Brasileira 
de Acupuntura (ABA)”. In: ROCHA, Sabrina et al. A trajetória da introdução e regulamentação da acupuntura 
no Brasil: memórias de desafios e lutas. Ciênc. saúde coletiva, vol.20 no. 1, Rio de Janeiro, jan. 2015, p. 156. 
Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-81232014201.18902013, acessado em 15/08/2020. 

245 O Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde informou que “foram feitas e publicadas recomendações 
formais: aos gestores públicos, gestores de planos de saúde e demais entidades para que a contratação para o 
exercício da Acupuntura ocorra de forma multiprofissional; aos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde 
para criarem Comissões de Práticas Integrativas e Complementares em saúde para colaborar com o 
assessoramento do controle social para a implementação de Políticas Estaduais e Municipais de Práticas 
Integrativas e Complementares em saúde em todo o Brasil; e ao Congresso Nacional para a aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.549/2003, que regulamenta o exercício da Acupuntura no Brasil de forma multiprofissional, 
entre outras”. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/472-nota-de-esclarecimento-
acupuntura-nao-e-pratica-exclusiva-da-classe-medica, acessado em 19/10/2019. 

246 No sítio eletrônico Acupunturista.net, há uma lista de quase 20 instituições que dão respaldo aos praticantes da 
acupuntura. Disponível em: http://www.acupunturista.net/content/association/251/associacao-brasileira-de-
acupuntura/, acessado em 16/11/2019. 

247 O Projeto de Lei nº 1.549/2003, iniciado na Câmara dos Deputados, tramitou em todas as comissões internas e 
se encontra atualmente em tramitação nas comissões do Senado Federal. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=125811, acessado em 
16/11/2019. 

248 Disponível em: http://www.acupunturista.net/content/association/248/associacao-de-medicina-chinesa-e-
acupuntura-do-brasil/ e também em 
http://www.abapuntura.com.br/pagina_simples.php?titulo=MISS%C3O&pagina=missao, acessados em 
10/10/2019. 
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proibiu o exercício da acupuntura por não-médicos, mas apenas impediu a sua regulamentação 

por conselho profissional que não tivesse respaldo legal para fazê-lo, pois as leis que 

constituíram as demais profissões de saúde não previram tal poder normativo. Na realidade, 

para os fisioterapeutas, diretamente afetados pela decisão judicial, respaldados por parecer do 

MPF, a acupuntura não é uma atividade exclusiva do médico, mas de caráter multiprofissional, 

de modo que, “enquanto a atividade não for regulamentada por lei própria, nenhum conselho 

de classe, nem mesmo o CFM, está autorizado a estabelecer regras que restrinjam sua prática a 

determinada categoria profissional”249. 

Outro exemplo de uma discussão trazida ao Judiciário foi o caso da quiropraxia. A 

Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ) tentou restringir a prática da Quiropaxia para seus 

associados, no entanto, outro foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região 

(TRF-2), no Rio de Janeiro, levando em consideração os argumentos apresentados pelo 

COFFITO e demais elementos do processo. No Acórdão, decidiu o Tribunal que “não pode a 

Associação apelante restringir o exercício de profissão não regulamentada exclusivamente aos 

seus associados. Assim, os fisioterapeutas, que possuem graduação similar à Quiropraxia, 

podem exercer tal especialização (especialidade profissional),250 desde que comprovem, perante 

o Estado, deter o conhecimento para a atividade e serem fiscalizados pelo respectivo conselho 

profissional”.251 Esse exemplo, embora não ligado à cosmiatria, demonstra que os interesses 

corporativos das associações e conselhos profissionais podem afetar a liberdade de profissão e, 

no caso, trata-se de uma questão que não envolveu necessariamente os médicos. 

Assim como no caso da cosmiatria, ainda que as ações propostas pelo CFM sejam 

julgadas procedentes, pelos exemplos já mencionados, “seria desarrazoado se postular a 

penalização penal pretérita dos profissionais não médicos que agiram com o respaldo das 

respectivas resoluções [de seus conselhos profissionais], pois isso afrontaria os Princípios da 

Razoabilidade e Proporcionalidade”.252 Além do mais, é de se considerar que esses profissionais 

                                                 
249 COFFITO. Prática de acupuntura não é exclusiva de médicos, defende MPF. Disponível em: 

https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=10354, acessado em 19/10/2019. 
250 Disponivel em: https://www.coffito.gov.br/nsite/wp-content/uploads/2020/12/quiropraxia2.png, acessado em 

17/12/2020. 
251 Apelação Cível - Turma Espec. III - Administrativo e Cível Nº CNJ : 0203185-97.2017.4.02.5101 

(2017.51.01.203185-7) RELATOR : Desembargador(a) Federal ALCIDES MARTINS APELANTE : 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE QUIROPRAXIA - ABQ ADVOGADO : SP253000 - RENATO SALGE 
PRATA E OUTRO APELADO : CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA 
OCUPACIONAL DA 2ª REGIÃO - CREFITO-2 E OUTRO ADVOGADO : RJ017815 - VALTER VILAS 
BOAS DE MEIRELES E OUTRO ORIGEM : 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro (02031859720174025101) 
– fls. 1034 e 1045. 

252 MENDANHA, Marcos Henrique. Requisitos para qualificação do crime de exercício ilegal da medicina. 
Reflexões do Mendanha. 29 mar. 2018. Disponível em: 
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já exercem a atividade, investiram em suas clínicas e consultórios, movimentam a economia e 

detêm carteira de clientes, por direito adquirido e ausência de regulamentação ou lei proibindo 

seu exercício. 

 

2.4 Considerações sobre a atuação do Judiciário e a regulação econômica  

 

O exemplo trazido da acupuntura serve para demonstrar propositadamente que não é 

exclusivamente na cosmiatria que reside o problema da coordenação regulatória dessa 

atividade, mas na imprecisão legal de termos da LAM, que, por permitir ampla interpretação, 

não possibilita composição entre os entes reguladores, não restando alternativa aos conselhos 

que se julguem prejudicados, senão recorrer ao Judiciário para dirimir o conflito, com todas as 

consequências econômicas e sociais que uma decisão judicial pode trazer, ao “dizer o direito” 

de uma atividade técnica, cujas decisões serão pormenorizadamente analisadas no próximo 

capítulo. Além disso, não deve ser desconsiderado o lobby que a classe médica desempenha 

nos órgãos legislativos para, por meio de lei, revalidar os efeitos dos textos revogados da 

LAM.253 

Ressalte-se uma vez mais que o Judiciário não é órgão regulador típico, mas diante do 

conflito até aqui apresentado e com as consequências trazidas pelas decisões dos magistrados, 

é ele quem está exercendo, atípica e indiretamente, a coordenação regulatória desta atividade 

econômica, especialmente pelo regime de autorregulação que caracteriza os conselhos 

profissionais de saúde, como já explicitado. 

O resultado e os fundamentos das decisões, por outro lado, aparentemente não estão 

atingindo o cerne do problema, pois a natureza pública dos conselhos profissionais de saúde 

produz normas cogentes que só podem ser revogadas pelos próprios conselhos ou por decisão 

judicial. A suspensão ou anulação de uma norma regulamentar tem consequências maiores além 

de sua validade. Uma análise mais precisa do conteúdo dessas normas, e da política de 

judicialização empreendida pelo CFM demonstram que para além da regulamentação das 

profissões há interesses corporativos em debate e disputa, que têm resultados práticos em 

direitos e garantias constitucionalmente garantidos. 

                                                 
https://www.saudeocupacional.org/2018/03/exercicio-ilegal-da-medicina-o-crime-e-o-principio-da-
razoabilidade.html, acessado em 18/09/2019. 

253 Cabe ressaltar que a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei do Executivo (6.126/13) que visa 
restabelecer, com nova redação, partes vetadas na Lei do Ato Médico, atraindo as críticas de outros 
profissionais da saúde como, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biomédicos, enfermeiros, esteticistas, 
farmacêuticos, professores de educação física e cirurgiões-dentistas, os quais enfatizam que o projeto reduz a 
concorrência e representa uma reserva de mercado para os médicos. 
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Cabe, então, estudar para além do conflito, como ele está sendo encarado e enfrentado 

pelo Judiciário e se essa coordenação “atípica” resolveria o problema da regulação da 

cosmiatria em sua essência. No entanto, espera-se que em um conflito regulatório não se 

debruce apenas na congruência de normas, pois essas decisões podem afetar toda uma atividade 

econômica, milhares de profissionais envolvidos e os pacientes que se submetem aos 

procedimentos, o que será aprofundado no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO III - A JUDICIALIZAÇÃO DA COSMIARIA COMO EFEITO DA FALTA 

DE COORDENAÇÃO REGULATÓRIA TÍPICA 

 

O mercado de cosmiatria tem gerado tensões entre os diversos profissionais que se 

sentem habilitados e autorizados pelos seus respectivos conselhos para o exercício dessa 

atividade econômica. O consenso tem sido praticamente impossível e o CFM e as diversas 

sociedades e associações médicas buscaram o Poder Judiciário para resolver as controvérsias 

regulatórias e normativa dos conselhos profissionais de saúde em editar resoluções que 

legitimam a atividade profissional da cosmiatria.254 

A fim de justificar sua posição como único órgão regulador da atividade, os médicos 

passaram, então, a ingressar com inúmeras ações no Judiciário a fim de tentar manter a 

exclusividade da prática da cosmiatria sob os auspícios da medicina. Os demais conselhos 

profissionais têm se manifestado ou igualmente procurado o Judiciário para manter suas 

resoluções que aprovaram a atuação de seus filiados no exercício da cosmiatria. Essa atitude 

das organizações de saúde instiga o Judiciário a exercer de forma atípica alguma coordenação 

regulatória nesse setor, seja para inibir seja para ampliar o leque de legitimados para exercê-la, 

com resultados para além da revogação ou confirmação das normas emitidas pelos conselhos 

profissionais de saúde. 

 

3.2 A legitimidade do Judiciário como órgão regulador 

 

Em questões de conflito regulatório não é incomum a participação do Judiciário para 

dirimir controvérsias sobre overlap ou redundancy entre agências que regulam determinado 

setor.255 A intervenção do Judiciário não é necessariamente negativa, pois, a doutrina 

regulatória considera que “a revisão do Judiciário pode avançar ou dificultar a coordenação 

entre as agências. [...] Isso requer uma valorização do espaço regulatório compartilhado”.256 

Conforme já informado no capítulo primeiro, o termo regulação permite várias 

interpretações e alcances. Não apenas no sentido do que seria regulação, mas inclusive de 

quem a exerce e em que medida. O Poder Judiciário não é um órgão típico regulador, estando 

                                                 
254 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre 

procedimentos estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário 
brasileiro, p. 598. 

255 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, 1210. 
256 Ibidem, p. 1137-1138. Texto original: “We consider how Judiciary review might advance or hinder 

interagency coordination. [...] It requires an appreciation of shared regulatory space”. 
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essa função estatal mais ligada ao Poder Executivo. No entanto, no caso concreto da 

cosmiatria, inexistindo, como já defendido, órgão hierárquico superior, e na falta de consenso 

ou corregulação, à medida que o Judiciário decide sobre a matéria e suas decisões têm efeito 

no mundo real, pode-se afirmar que os órgãos judiciais regularam e interferiram no arranjo 

econômico e social estabelecido pelo mercado e exerceu controle sobre as autarquias. Ora, o 

controle dos atos administrativos é, neste sentido, papel do Poder Judiciário e se seus efeitos 

são menos ou mais nocivos, é um debate de valoração sobre a pertinência de sua interferência, 

mas o resultado de que ele se torna um ente regulador não se altera, pois todas as 

características de um regulador se encontram nele presentes:257 legitimidade (regulador), 

poder (comando e controle ou compliance), ato regulatório (a decisão) e as consequências 

(uma decisão judicial deve ser cumprida, seja esta boa ou não, agradável ou não, quando não 

houver mais recursos). 

O Judiciário brasileiro enfrenta o problema pelo princípio da inafastabilidade da 

jurisdição258 (o que o tornaria legítimo para atuar),259 mas numa análise menos superficial, não 

tem dado efetividade à resolução dos conflitos que parecem ser mais técnicos que jurídicos. 

Caberia ao Judiciário, então, contribuir para evitar excessos ou falhas regulatórias, produzindo 

decisões que mantenham a coordenação regulatória dentro da legalidade e não produzindo 

novos problemas econômicos e sociais.260 Ao agir assim, o Judiciário exerce seu poder de 

controle261 sobre uma atividade da administração pública, in casu, as normas editadas pelos 

conselhos profissionais, coordenando os diversos regramentos e intervindo diretamente na 

atividade econômica. Por outro lado, deve-se considerar que boa parte da discussão passa ao 

largo do caráter público ou das políticas públicas dos conselhos profissionais e o cerne da 

questão reside nos seus aspectos privados, isto é, a legitimidade ou não de um determinado 

grupo profissional fazer parte de um dado mercado. 

                                                 
257 COGLIANESE, Cary. Regulation’s Four Core Components, p. 2-4. 
258 CRFB, art. 5º, XXXV. Em sentido contrário de uma leitura interpretação do comando constitucional, afirmando 

que o Poder Judiciário não estaria legitimado automaticamente a enfrentar qualquer assunto: KOATZ, Rafael 
Lorenzo-Fernandez. A proibição do non liquet e o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, RDA 
– Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 270, p. 171-205, set./dez. 2015.  

259 Sobre a pertinência de o Poder Judiciário exercer o controle dos atos administrativos, colocando-se no lugar do 
regulador, e de que o Judiciário deveria primeiro fazer sua autocrítica sobre sua capacidade como órgão 
controlador, sugere-se a leitura do capítulo terceiro da obra de SUNDFELD, Carlos Ari. Direito 
Administrativo para céticos. 2. ed, São Paulo: Malheiros, 2014. 

260 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, p. 1203.  
261 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa. São Paulo: Malheiros, 2016. 

p. 37. O livro coitado é a publicação da tese de doutorado do autor, em que foi discutida na jurisprudência de 
quarto países a instensidade do controle judicial sobre os atos administrativos. 
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A linha que divide a necessidade de interferência do Judiciário em questões envolvendo 

direitos dos entes autorregulados é tênue. Aparentemente um primeiro filtro a ser considerado 

cuidadosamente pelo magistrado é o grau de publicidade da norma, visto que essa linha que 

divide conceitos jurídicos é menos semelhante a uma linha de horizonte e mais próxima a um 

gradiente, como sugeriu Michael Heller.262 Nos casos em que instituições, mesmo que privadas 

mas com atribuições públicas, exacerbam seu poder regulamentar, ferindo direitos 

constitucionais ou legais sensíveis, a presença do Judiciário é inadiável, pois é preciso 

compatibilizar qualquer norma, mesmo as privadas, com o ordenamento jurídico pátrio,263 

tarefa de controle essa típica do Judiciário, não necessariamente regulatória. O critério, pois, 

deve repousar sobre dois fundamentos: se o ente autorregulado exerce uma função pública ou 

do poder público que a norma exerce.264 

O Judiciário pode exercer um papel importante nessa ausência de coordenação 

regulatória (conhecido na doutrina como lack of coordination),265 encontrando-se, pois, 

legitimado para tal. No entanto, analisando as decisões acerca deste tema, percebe-se que a 

questão não está ainda estabilizada. Registre-se que a cosmiatria tornou-se uma atividade 

lucrativa, pois envolve procedimentos normalmente caros e que interessa à indústria 

farmacêutica,266 mobiliza diversos profissionais e estabelecimentos de saúde (consultórios, 

clínicas e hospitais), e atua numa área sensível da vida humana, que é a aparência, a estética, 

o bem-estar e isso afeta diretamente a saúde das pessoas.267 Tendo em vista que há 

externalidade patente, urge que a regulação na área seja efetiva, ainda que dentro do ambiente 

da autorregulação corporativa. Como órgão de controle de atos administrativos e de 

                                                 
262 HELLER, Michael A. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition. From Marx to Markets, 

Harv. L. Rev. 111, no. 3 (1998), p. 626-627. O autor discute em seu texto uma teoria da propriedade discutindo 
a expressão “bem anticomum ou anti-bem comum” (anticommons property), substituindo um conceito 
estanque do fenômeno por graus de bens anticomuns.  

263 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 52-53. A autora sugere a expressão “regulação 
indireta” para esse tipo de revisão judicial que tende a alterar uma norma de ente regulador típico, desde que 
seguidos alguns filtros e adotadas algumas cautelas, para se evitar intervenção desnecessária e indesejada. 

264 Ibidem, p. 32. 
265 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency Coordination in Shared Regulatory Space, p. 1135. Citando vários 

autores em nota de rodapé, as autoras argumentam os efeitos dessa falta de regulação entre agências reguladoras 
e seu eventual “preenchimento” pelo poder público.  

266 As principais empresas do ramo farmacêutico que produzem insumos para a cosmiatria são: Allergan, 
Galderma, Merz, Renova, Oncoprod e, no Brasil, são distribuídos principalmente pela Profarma 
(https://www.profarma.com.br/pt/unidades-de-negocio), acessado em 10/09/2019. 

267 O conceito de saúde adotado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborado em 1941, é definido como 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”. 
Disponível em: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf, acessado em 20/07/2019. 
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coordenação regulatória, o Judiciário tem tido o papel de verificar a legalidade da emissão de 

resoluções infralegais quando comparadas com a LAM.268 

Até o momento, em poucas situações tem sido possível ao Judiciário adentrar no 

mérito das questões suscitadas, especialmente porque diversos tribunais do país têm proferido 

decisões terminativas, sem resolução de mérito, ou concedendo ou indeferindo tutelas de 

urgência com conteúdo contraditório.269 Como visto no capítulo anterior, uma análise do 

conteúdo das decisões pode dar uma ideia de como o Judiciário está decidindo e sob que 

fundamentos, com atenção especial ao princípio da legalidade, tema esse bastante confrontado 

ultimamente na doutrina.270 

Legitimidade, porém, não é o único requisito para se exercer coordenação regulatória, 

conforme visto no capítulo primeiro. Não se duvida da legitimidade institucional e legal do 

Judiciário para exercer controle, intrínseca ou extrinsecamente. No entanto, quando se analisa 

os outros requisitos: conhecimento técnico e flexibilidade, os problemas regulatórios podem 

tomar proporções talvez indesejáveis ou não muito adequadas para a economia. Como será 

analisado mais à frente, o Judiciário costuma pauta suas decisões pelo caminho da juridicidade. 

Isto é, a análise é a partir da interpretação legal dos fatos, não como os fatos devam ocorrer 

ontologicamente ou idealmente. O conhecimento do Judiciário é limitado quanto se debruça 

sobre assunto em questão, que demandaria especialidade. Além disso, faltaria a flexibilidade 

esperada de um coordenador regulatório que pudesse ponderar os valores envolvidos, uma vez 

que o Julgador está, em tese, adstrito à lei. 

 

3.2 O ordenamento jurídico e o princípio da legalidade 

 

Antes de adentrar nos exemplos da atuação do Judiciário, é necessário tecer alguns 

comentários sobre o princípio da legalidade, que é o instrumento mais utilizado pelo Judiciário 

para julgar as demandas regulatórias em cosmiatria. Ele nasce com os estados modernos, como 

reação aos antigos regimes monárquicos absolutistas europeus anteriores às grandes revoluções 

inglesa, norte-americana e francesa, que mudam substancialmente o conceito de Estado e 

inauguram uma nova ordem constitucional sob o regime da lei. O liberalismo e o Iluminismo 

                                                 
268 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 
estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 598. 
269 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre procedimentos 
estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro, p. 599. 
270 BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo, p. 125-137, passim. 
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contribuíram para que os povos pudessem ser protegidos das arbitrariedades do Estado e terem 

sua liberdade e propriedade garantidas. 

A norma passou a ser, então, o pilar basilar do Estado de Direito, contrariamente à 

vontade do monarca.271 O Estado de Direito pugnou pela reserva absoluta da lei272 e o irrestrito 

respeito à hierarquia das normas.273 Além disso, a ideia de uma tripartição de poderes, cunhada 

por Montesquieu no final do século XVII,274 com funções bem definidas, foi difundida e os 

estados modernos atribuíram ao legislativo a criação de normas. Em alguns estados modernos 

é utilizado o sistema de freios e contrapesos para harmonizar e limitar as atividades de cada 

“poder” estatal, inclusive quanto à produção de normas em geral, cujo lastro é a Constituição.275 

Neste sentido, citando K. Sterns, Jacques Chevalier afirma que: “o Estado de Direito significa 

que o poder estatal somente pode ser exercido sobre o fundamento de uma Constituição e de 

leis conformes a ela [...]”, à qual devem se submeter todos os poderes e normas deles 

emanadas.276 

Nesse processo de desenvolvimento, lento e progressivo, que se inicia com o estado 

liberal, os estados passaram, a partir do último quartel do século XX, a se imiscuir cada vez 

menos em atividades diretas na economia, desenvolvimento uma nova racionalidade que se 

convencionou chamar de Estado regulador, em que o Estado deixa de ser empresário e passa a 

exercer uma intervenção que se opera de forma indireta,277 muitas vezes por entidades 

descentralizadas, conforme afirmou Sérgio Guerra.278 

 

 

 

 

                                                 
271 CHEVALIER, Jacques. O Estado de Direito. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 49. 
272 Ibidem, p. 63.  
273 Ibidem, p. 14-15. 
274 ACKERMAN, Bruce. Good-bye Montesquieu. Comparative Administrative Law. Susan ROSE-

ACHERMAN e Peter L. LINSETH (org.). Edward Eugar Publishing, 2012, p. 145. 
275 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 226. Segundo o autor, 

a teoria dos freios e contrapesos advém da doutrina estadunidense. 
276 CHEVALIER, Jacques. Op. cit., p. 60. E reitera o autor na p. 68: “O controle de constitucionalidade das leis, 

como vimos, é a condição essencial do Estado de Direito, pois ele garante a supremacia efetiva da Constituição, 
ato jurídico no qual se apoia a ordem jurídica inteira: na sua ausência, a Constituição tem um alcance apenas 
simbólico e o edifício normativo se encontra desestabilizado”. 

277 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 249. 

278 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade, p. 112. “a regulação setorial 
descentralizada tem mais condições de enfrentar os desafios da ‘reflexividade da vida social’ que, na palavra 
de Giddens, consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz de 
informações renovadas sobre suas próprias práticas, alterando, dessa forma, seu caráter constitutivamente”. 
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3.2.1 A crise da legalidade frente à complexidade das atividades econômicas hodiernas 

 

As normas jurídicas permitem que os cidadãos estabeleçam regras, definam direitos e 

deveres, assumam obrigações e determinem padrões de convivência mínimos ou limites que 

visam, em geral, à preservação do próprio grupo ou a proteção de valores sensíveis para cada 

setor da sociedade, entre as quais a liberdade econômica.279 A esses regramentos dá-se o nome 

de norma jurídica,280 mais conhecida pelo senso comum como lei. Quando postos em conjunto, 

esses regramentos constituem o ordenamento jurídico,281 geralmente produzidos pelo Poder 

Legislativo.282 

As normas jurídicas, porém, possuem níveis diferentes de alcance, conteúdo e eficácia. 

No Brasil, há normas de alcance mais geral e indistinto, como é o caso da Constituição da 

República (norma suprema, da qual deve irradiar todo o ordenamento jurídico);283 leis 

complementares, ordinárias ou delegadas, normais infralegais, como as portarias, resoluções, 

ordem de serviços, etc. Normalmente, todas elas se ligam umas às outras por meio de uma 

hierarquia.284 Partindo desse pressuposto, não se pode, em princípio, editar uma lei que vá de 

encontro aos princípios esposados na Constituição da República. Da mesma forma, uma norma 

infralegal, como um decreto ou resolução, não poderia, em tese, inovar no mundo jurídico a 

ponto de extrapolar os limites da lei que o previu e,285 assim, sucessivamente. A esse fenômeno 

que contrapõe normas igualmente válidas no ordenamento jurídico dá-se o nome de “conflito 

aparente de normas”,286 sendo necessário que se exerça controle judicial.287 Assim, não é de 

hoje que o princípio da legalidade vem sendo mitigado no sentido de que apenas leis stricto 

sensu288 produzidas pelos parlamentos seriam normas jurídicas. A variedade, velocidade e 

                                                 
279 “Ahora bien, es importante notar inmediatamente que estas leyes naturales de la sociedad, en cuya proposición 

y sostenimiento agota su función el poder político, son, en quanto a su contenido, característicamente, leyes de 
libertad, leyes cuyo objeto es hacer posible el libre desenvolvimiento de los miembros del grupo social. Esta 
idea es esencial en la construcción del conjunto”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Revolución francesa 
y administración contemporanea. 5. Ed. Madrid: Civitas, 1998, p. 25. 

280 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 543. 
281 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 103. 
282 MORAES, Alexandre de. op. cit, p. 367. As normas infralegais decorrem da administração pública, em geral 

do Poder Executivo, por sua administração direta ou indireta, mas é possível que os três poderes exerçam tal 
função de forma atípica, conforme o caso. 

283 BINENBOJM, Gustavo. Op. cit., p. 64-65. 
284 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 1.052. 
285 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo ordenador. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 31. 
286 DINIZ, Maria Helena. Conflito de normas. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 31-32. 
287 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional, p. 181. 
288 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 61. 
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complexidade das atividades econômicas exigem uma nova dinâmica de produção 

normativa.289 

Recentemente, no âmbito do direito administrativo, por exemplo, tem-se utilizado a 

expressão juridicidade para albergar não apenas a lei, mas também outras fontes do direito no 

contexto atual de estado regulador, o que incluiria certo bloco de legalidade, formando uma 

unidade a que os administrados deveriam estar submetidos. Neste caso, não apenas a lei é a 

fonte do direito, mas todo um arcabouço normativo que privilegia o ordenamento jurídico como 

um todo sistêmico,290 incluindo aí princípios, conceitos indeterminados e as normas infralegais, 

inclusive. 

 

3.2.2   O princípio da legalidade e o conflito aparente de normas como desafio à regulação 

da cosmiatria 

 

Nesse espectro, no caso dos conselhos profissionais de saúde, as resoluções (que podem 

ser aqui chamados de regulamentos) são os meios principais de edição de normas 

disciplinadoras da atividade cosmiátrica, o que as levaria a se posicionarem praticamente na 

base mais inferior da pirâmide, dentro da teoria dos degraus, conforme defenderam Kelsen e 

Merkl.291 Sendo os conselhos profissionais autarquias federais, embora não diretamente ligadas 

ao Poder Executivo, exercem poder regulamentar decorrente de lei e são encarados como 

administração pública indireta, devendo se submeter, igualmente, ao efeito irradiador da 

Constituição na edição de suas normas. 

Ana Raquel Moniz ponderou que “há uma ampliação do conceito de administração 

pública, criando-se um “setor público alargado”.292 Por outro lado, embora não sejam órgãos 

                                                 
289 “Marcadamente após a 2ª Guerra Mundial, quando as atividades estatais adquiriram, frente a uma realidade 

tecnicizada e cambiante, inédita complexidade, a normatização social passou a ser crescentemente exercida 
por órgãos não integrantes do Poder Legislativo, mormente por órgãos e entidades da Administração Pública. 
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Princípio da legalidade e poder regulamentar no estado contemporâneo. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 255, jul/set. p. 110. E continua Aragão: “É ingênua a 
posição segundo a qual o Poder Legislativo deve concentrar todo o poder normativo do Estado. O caráter lento 
e pouco técnico do processo legislativo inviabilizaria o desempenho das funções estatais na realidade 
contemporânea, cada vez mais complexa e dinâmica. E, todavia, em “longo processo legislativo”, p. 118. 

290 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo, p. 103. O autor, a partir das teorias clássicas 
de André Hauriou e Adolf Merkl, argumenta que, “com a crise da lei formal, a Constituição – seu complexo 
sistema de princípios e regras – passa a ser o elo de unidade a costurar todo o arcabouço normativo que compõe 
o regime jurídico administrativo”. 

291 KRELL, Andreas J. A recepção das teorias alemãs sobre “conceitos jurídicos indeterminados” e o controle da 
discricionariedade no Brasil. Revista Interesse Público, Porto Alegre, v. 23, 2004, p. 33. 

292 MONIZ, Ana Raquel Gonçalves. A crise e a regulação: o futuro da regulação administrativa. In: A crise e o 
direito público: VI Encontro de Professores Portugueses de Direito Público. Pedro Gonçalves e Carla Amado 
Gomes (Coord.), Edição de Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, Outubro de 2013, p. 101. 
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legislativos, emitem normas em sentido amplo, as quais fazem parte do ordenamento jurídico, 

conforme o ensinamento de Eros Grau, parafraseando García de Enterría.293 Embora 

deontológicas ou diceológicas, as normas dos conselhos profissionais afetam diretamente os 

cidadãos, ainda que de forma transversa, pois são estes os destinatários da atuação na prestação 

dos serviços de seus filiados. Doutrinadores mais modernos, por conseguinte, defendem que a 

lei não seria suficiente para normatizar todos os fatos jurídicos de uma sociedade plural como 

a hodierna, sendo necessário outras formas de se regular determinadas atividades.294 

 

3.2.3   As resoluções dos conselhos profissionais e a hierarquia das normas 

 

Uma das principais alegações trazidas ao Judiciário (e por ele por vezes assentindo a 

esse argumento) com respeito à atividade cosmiátrica é exatamente se os conselhos podem 

editar normas erga omnes, isto é, que afetem não apenas os seus filiados, mas também os 

cidadãos em geral ou profissionais de outras áreas do conhecimento, com força de lei. Os 

conselhos profissionais podem expedir normas, afinal, “o fato de o Poder Legislativo não 

monopolizar toda a função normativa estatal não implica, todavia, em desatenção ao Estado de 

Direito”.295 Por outro lado, estariam os conselhos profissionais aptos a inovar no ordenamento 

jurídico? 

O arcabouço jurídico da cosmiatria envolve tanto leis – produzidas pelo legislativo – 

como regulamentos expedidos por autarquias federais (conselhos profissionais). Como já 

mencionado, o direito administrativo contemporâneo deve prezar pela constitucionalização dos 

valores das normas no Estado Democrático de Direito.296 A finalidade dos mandamentos legais 

que regulamentam as profissões ligadas à saúde é basicamente a saúde pública (art. 5º, caput 

da Constituição da República). Por outro lado, ao disciplinarem as profissões e as atividades 

                                                 
293 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto, p. 180. “O princípio [da legalidade] há de ser referido 

não a um tipo de norma específica e determinada, mas ao ordenamento todo, ao que Harriou chamou de ‘bloco 
da legalidade’ (leis, regulamentos, princípios gerais, costumes). [...] O princípio da legalidade não pode estar 
referido apenas à Lei em sentido formal; ele está referido ao ordenamento jurídico, integrado por inúmeras 
fontes peculiares (entre as quais os regulamentos) – referido, repito, ao ‘bloco da legalidade’”. 

294 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial. Madrid: Tecnos, 1994, p. 
13. “Conforme a los postulados que, para mayor comodidad, podríamos llamar clássicos del Estado de derecho, 
en el principio es el legislador que posee el poder de decisión sobre los asuntos públicos y así viene a 
sancionarse en las Constituciones democráticas, que ademas imponen limites a esse poder. Pero la ley no puede 
regularlotodo ni con el detalle que exige la resolución de los problemas cotidianos (o, en cualquer caso, no lo 
regula así)”. 

295 ACKERMAN, Bruce. Good-bye Montesquieu, p. 118. 
296 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação e regulação, p. 65. 
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profissionais, os conselhos também legislam numa área sensível da sociedade: a atividade 

econômica.297 

Neste caso, a lição de João Bosco Fonseca é peremptória: “A intervenção do Estado no 

setor econômico deve ocorrer também para propiciar o equilíbrio, e, nestas condições, será 

supletiva, exigida e limitada no tempo, para que não se fira o princípio da livre iniciativa no 

campo econômico”.298 Sérgio Guerra, citando Silva, afirma: “Diante da inevitável 

complexidade social e evolução tecnológica, o legislador vê-se obrigado, cada vez mais, a 

deixar amplos espaços de escolha discricionária nas mãos do administrador”.299 Os conselhos 

profissionais vêm exercendo essa competência. Moniz afirma que “a instabilidade da legalidade 

administrativa encontra-se intimamente associada a um fenômeno mais geral que consiste na 

alteração do ‘paradigma da pirâmide’ para o ‘paradigma da rede’”,300 numa mudança constante 

de valoração normativa. 

Segundo o CFM, no que se referem às resoluções, pareceres e recomendações dos 

órgãos de classe (não apenas os conselhos profissionais, mas também sindicatos e associações) 

só vinculariam os próprios profissionais a ela filiados, sob pena de usurpação de competência 

e risco de exercício ilegal da atividade profissional de outrem. Por outro lado, Cabral de 

Moncada já afirmara que: “O conceito de lei é elástico e pode ser adaptado às novas 

exigências”.301 Nesse ambiente de regulação compartilhada há que se ter parâmetros para 

permitir que a regulação não incorra em intervenção excessiva, mas também não signifique 

absenteísmo do Estado ou a adoção irrestrita a uma forma alternativa estatal, como o Estado 

Subsidiário.302 Patrícia Baptista afirmou, no contesto da participação administrativa que “o 

Estado Democrático de Direito que emergiu daquele momento histórico [após o Segundo Pós-

Guerra] levou o indivíduo para o centro das atenções da vida estatal” e que “o administrado foi 

elevado ao status de cidadão.”303 

As resoluções dos conselhos profissionais de saúde teriam, assim, que estar em 

conformidade com os princípios constitucionais de proteção e dignidade da pessoa humana, 

mas também possibilitar o desenvolvimento tecnológico e a liberdade econômica e profissional, 

dentro de um Estado regulador. Neste sentido, em havendo conflitos regulatórios, a solução 

                                                 
297 CRFB, art. 170, usque. 
298 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense: 2007, p. 204. 
299 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade, p. 138. 
300 MONIZ, Ana Raquel Gonçalves. A crise e a regulação, p. 99.  
301 CABRAL DE MONCADA, Luís S. Lei e regulamento. Coimbra: Coimbra Editores, 2002, p. 101. 
302 TORRES, Silvia Faber. Princípio da subsidiariedade no direito público contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p. 150. 
303 BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 128-

129. 
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perpassa por duas possibilidades: revisão judiciária da regulação setorial ou consenso entre os 

diversos atores envolvidos na cosmiatria, que será objeto de proposições no próximo capítulo. 

 

3.3   Os critérios utilizados pelo Judiciário nas decisões de coordenação regulatória 

 

Como sobredito, o Judiciário é, no momento, o órgão responsável por decidir os 

conflitos regulatórios decorrentes das diversas resoluções dos conselhos profissionais de saúde. 

As decisões tomadas para resolver os diversos casos têm variados fundamentos, mas 

principalmente a relação das resoluções dos conselhos com a LAM, a partir do princípio da 

legalidade. 

Os tribunais regularmente podem ser chamados para decidir pelo direito e dar a última 

palavra sobre determinada questão decorrente de ato administrativo.304 No caso concreto, o 

Judiciário tem sido convocado a enfrentar o problema, mas os conflitos que a ele chegam 

parecem ser mais técnicos que jurídicos. O Judiciário, nestes casos, pode contribuir para evitar 

excessos ou falhas regulatórias, mantendo a atividade dentro da legalidade e evitando produzir 

novos problemas econômicos e sociais.305 A partir dos exemplos trazidos no capítulo anterior, 

pode-se inferir sobre os critérios por ele utilizados. 

Em questões de controle judicial dos atos administrativos mais complexos ou técnicos, 

normalmente o Judiciário deveria seguir o critério da deferência técnico-administrativa, 

conforme alguns exemplos na jurisprudência pátria citados por Sérgio Guerra.306 Para Eduardo 

Jordão, “o controle, nesses casos, deveria ser relativamente superficial: na linguagem deste 

trabalho, um controle deferente”.307 No entanto, no caso da cosmiatria, o critério mais utilizado 

pelo Judiciário é o da legalidade estrita, ou seja, a conformidade do ato regulado pela lei stricto 

sensu, nas oportunidades em que, por exemplo, deferiu tutelas de urgência para sustar efeitos 

das resoluções.308 

                                                 
304 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Discrecionalidad administrativa y control judicial, p. 14. “Los tribunales de 

justicia pueden ser llamados a decidir en derecho y en ultima instancia sobre la cuestión.” 
305 FREEMAN, Jody; ROSSI, Jim. Agency coordination in shared regulatory space, p. 1203.  
306 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade, p. 138 
307 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa, p. 56. 
308 Em pesquisa nos tribunais consultados, não se encontrou nenhum Incidente Resolução de Demandas Repetitivas 

(IRDR), Súmula, Assunção de Competência, Recurso Especial submetida ao rito dos Recurso Repetitivo ou 
Recurso Extraordinário submetido à tese de Repercussão Geral, ou outra jurisprudência consolidada quanto à 
cosmiatria. No direito da saúde como um todo, já há no Brasil decisões em caráter vinculante, inclusive o 
primeiro IRDR após a entrada em vigor do novo CPC, ou seja, o IRDR nº 01/2016, do TJSC, que tratou da 
concessão judicial de remédio ou tratamento constante do rol do SUS. Assim, embora com algumas 
semelhanças, as decisões dos tribunais têm sido independentes e sem uniformidade nacional, e com critérios 
variados de julgamento. 
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3.3.1   O princípio da legalidade  

 

Conforme visto no capítulo anterior, alguns processos tiveram decisões liminares ou de 

mérito que sustaram ou impediram o exercício da atividade cosmiátrica por determinadas 

profissões, como foi o caso dos cirurgiões-dentistas, dos biomédicos, dos farmacêuticos e dos 

enfermeiros. Uma análise dessas decisões demonstra que o fundamento para tais intervenções 

judiciais decorreu da observância do princípio da legalidade, comentado acima. 

Por exemplo, no conflito regulatório que ocorre entre as profissões de médico (CFM) e 

cirurgiões-dentistas (CFO), o julgador entendeu que as resoluções do CFO309 extrapolavam o 

que disciplinavam as leis que regem a odontologia, mas especialmente que as atividades 

descritas na Resolução CFO 176/2016 “tangenciam as funções previstas privativamente a 

profissionais da medicina”.310 Sem considerar as primeiras ações que foram extintas sem 

resolução de mérito no TRF-1,311 a concessão da liminar junto à 5ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Rio Grande do Norte,312 mantida pela 2ª Turma do TRF-5,313 teve como critério 

utilizado o princípio da legalidade (análise sistemática das normas), pois o CFO teria 

extrapolado seu âmbito de atuação e legislado em matéria privativa dos médicos. A 

interpretação dada pelo Tribunal do art. 4º, III, da LAM é de que procedimentos estéticos 

invasivos são espécies do gênero “procedimento invasivo”, logo, atividade privativa de médico. 

Outros processos contra farmacêuticos, enfermeiros e biomédicos tiveram caminhos 

semelhantes no que concerne à aplicação do princípio da legalidade como modulador das 

decisões judiciais. Quanto aos primeiros, na decisão do TRF-5, o Juízo a quo decidiu 

liminarmente a suspensão da Resolução do CFF, por haver usurpação de competência 

legislativa.314 Nesse caso concreto, o entendimento do magistrado foi de que as leis que regem 

                                                 
309 Especialmente a Resolução CFO 176/2016. 
310 Decreto 20.931/1932 e pela Lei 5.081/1966. 
311 Ação Civil Pública n. 0012537-52.2017.4.01.3400-DF e outras. 
312 Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 0800083-74.2018.4.05.0000-RN. Publicado no DJ de 03/07/2018. 

“[...] Por tudo o que foi exposto, irretocável a decisão de primeiro grau, que reconhecera o perigo da demora, 
a justificar o deferimento imediato do pedido para determinar a suspensão da autorização contida na Resolução 
nº 176/2016, uma vez que "a regulamentação infralegal impugnada, ao possibilitar aos profissionais de 
Odontologia, cuja formação não visa à realização de atos médicos, o exercício de atos privativos dessa categoria 
profissional, põe em rico a saúde da população, sujeita a sofrer danos físicos/estéticos. Assim, considerando 
que o exercício dessas atividades tangencia as funções previstas privativamente a profissionais da medicina, e 
considerando-se o risco comprovado de danos à saúde dos inúmeros pacientes que porventura possam a vir ser 
afetados, a concessão da tutela pleiteada se mostra imperiosa [...]”. 

313 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Sentença em 
Ação Ordinária n. 0809799-82.2017.4.05.8400-RN. Publicado no DJ de 27/09/2018. 

314 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Sentença em 
Ação Ordinária n. 0808737-41.2016.4.05.8400-RN. Publicado no DJ de 22/09/2016. “[...] Diante do exposto, 
defiro o pedido liminar deduzido pela ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – AMB e ASSOCIAÇÃO 
MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE na peça inaugural, para suspender os efeitos/eficácia do art. 7º, 
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a profissão de farmacêutico não preveem cosmiatria e que, regular atividade não prevista em 

lei, implica ferir o princípio da hierarquia das normas e, portando, a resolução seria formalmente 

inválida. No caso da decisão no TRF-3, em julgamento de recurso de Apelação, sustou-se os 

efeitos da Resolução CFF 573/2013, por desbaldar da legalidade.315 

Quanto aos enfermeiros, suspendeu-se a Resolução COFEN 529/2016,316 sob o 

fundamento de que os limites legais que limitam a atuação do enfermeiro estavam sendo 

extrapolados (princípio da legalidade estrita), e de que a dita resolução violaria a prerrogativa 

privativa de médico, tendo o Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte apresentado 

parecer favorável à concessão da medida liminar, fundamentado no princípio da legalidade.317 

A decisão foi confirmada em sentença e em segunda instância, atualmente aguardando eventual 

                                                 
caput e incisos VII, VIII, XVI e XXVI da Resolução 585/2013 - Conselho Federal de Farmácia, até ulterior 
deliberação judicial [...]”. 

315 Ver: ACP 0060624-78.2013.4.01.3400. “TRF-1. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA.  CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. 
ATUAÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE ESTÉTICA. DERMATOLOGISTAS E CIRURGIÕES PLÁSTICOS. 
PROGNÓSTICO. TERAPÊUTICA.  ATO MÉDICO. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS.  INVASIVOS.  
ART. 4º LEI 12.842/2013. HABILITAÇÃO DE FARMACÊUTICO. RESOLUÇÃO 573/2013 CFF. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA. [...] 2. A 
antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança 
da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 
do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC/1973). 5. Conforme 
documentos colacionados aos autos, que os procedimentos estéticos, tais como o botox, peelings, 
preenchimentos, laserterapia, bichectomias e outros, rompem as barreiras naturais do corpo, no caso, a pele, 
com o uso de instrumentos cirúrgicos e aplicação de anestésicos, obviamente, não podem ser considerados 
“não invasivos”. Além disso, tais procedimentos estéticos podem resultar em lesões de difícil reparação, 
deformidades e óbito do paciente. [...] 6. Em obediência ao princípio da legalidade, o enquadramento de 
atribuições e/ou imposição de restrições ao exercício profissional devem estar previstos, no sentido formal, em 
lei. Assim, independentemente da simplicidade do procedimento estético invasivo e dos produtos utilizados, 
in casu, está demonstrado que a Resolução 573/2013 constitui ato eivado de ilegalidade, ultrapassando os 
limites da norma de regência da área de Farmácia (Decreto 85.878/1981), em razão de acrescentar, no rol de 
atribuições do farmacêutico, procedimentos caracterizados como atos médicos (Lei 12.842/2013), exercidos 
por médicos habilitados na área de Dermatologia e Cirurgia Plástica. Honorários nos termos do voto. Apelação 
provida.” 

316 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Acórdão no Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 
0804884-67.2017.4.05.0000-RN. Publicado no DJ de 03/10/2017. “[...] Considerando-se o risco de danos 
efetivos ocasionados à saúde dos inúmeros pacientes que porventura possam a vir ser afetados, não se mostra 
descabida, nesse momento, a proibição do exercício de tais funções pelos profissionais de Enfermagem, com 
a suspensão do que prevê a Resolução do Cofen, mercê da possível extrapolação na atividade regulamentar 
efetuada por este ato normativo frente à previsão legal das atuações profissionais de enfermeiros e de médicos 
[...]”. Conforme já informado nesta dissertação, o processo original já foi encerrado, julgando-se procedente o 
pedido das sociedades médicas. 

317 [...] Neste contexto, além das residências médicas e cursos adicionais, os médicos, na sua formação 
acadêmica, com duração média de seis anos em período integral, estudam, entre outros, o Sistema 
Cardiovascular, Sistema Respiratório, Sistema Digestório, Imunopatologia, Doenças Infecciosas e 
Assistência Básica à Saúde. Já o enfermeiro especializado em saúde estética necessita ser graduado em curso 
superior em Enfermagem e ser pós-graduado Lato Sensu ou Stricto Sensu em Enfermagem Estética por 
instituição reconhecida pelo MEC. São preparações profissionais diferentes, portanto, não há razão para 
conferir atribuições médicas àqueles que não têm formação em medicina. Dessa forma, a impugnada Resolução 
COFEN nº 529/2016 é incompatível com a Lei n. 12.842, de 10 de julho de 2013. III – CONCLUSÃO. Em 
razão do exposto, o Ministério Público Federal se manifesta pela procedência da demanda, nos termos da 
manifestação supra [...]” [grifos nossos]. 
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recurso aos tribunais superiores.318 Da mesma forma, o juiz titular da 20ª Vara Federal do 

Distrito Federal concedeu de tutela provisória para suspender a Resolução 529/2016 do 

COFEN, por entender que as atividades estéticas são ato privativo do médico.319 Ressalte-se 

que no caso do COFEN, as duas decisões provocaram discussões e mudanças na autarquia, que 

promoveram a revisão da Resolução e editaram uma nova, adequando a regulação aos limites 

das decisões judiciais, possivelmente para evitar problemas com os médicos.320 

Finalmente, quanto aos biomédicos, o juiz titular da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Distrito Federal (TRF-1) julgou procedente o pedido (com resolução de mérito),321 sob a 

alegação de invasão de prerrogativa prevista em lei. É curioso, porém, observar que, em grau 

de recurso, foi dado efeito suspensivo à sentença requerida pelos biomédicos por conta da 

interpretação que se deu do art. 4º, III da LAM. Para o desembargador federal relator, a 

interpretação deve ser restritiva,322 a uma porque ao apontar as atividades privativas do 

                                                 
318 “No mesmo passo, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida 

(id. 4058400.2257428), com as alterações da decisão de id. 4058400.5053289, para declarar a nulidade parcial 
da Resolução COFEN n.º 0529/2016, suspendendo definitivamente seus efeitos apenas relativamente aos 
procedimentos de "Micropuntura, Laserterapia, Depilação a laser, Criolipólise, Escleroterapia, 
intradermoterapia/Mesoterapia, Prescrição de Nutracêuticos/Nutricosméticos e Peeligs". Condeno ainda o 
Conselho Federal de Enfermagem - COFEN a se abster de criar, regulamentar ou estabelecer qualquer forma 
de atividade estética de Enfermagem relacionada à prática de Atos Médicos previstos na Lei n.º 12.842/2013. 
Disponível em: ID 4058400.6385578. Processo: 0804210-12.2017.4.05.8400. 

319 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Seção Judiciária do Distrito Federal. Sentença em Ação 
Ordinária n. 0020778-15.2017.4.01.3400-DF. Publicado no DJ de 20/09/2017. “[...] A lei 12.842/13, que 
dispõe sobre o exercício da medicina, prevê, expressamente, que “a indicação da execução e execução de 
procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares 
profundos, as biopsias e as endoscopias” são atividades privativas do médico (art. 4º, inciso XII). [...] De igual 
modo, o inciso X do art. 4º da referida lei estabelece que “a determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico 
nosológico" também é atividade privativa dos médicos. O COFEN, por mera Resolução, atribuiu competência 
não prevista na lei que regulamenta a profissão e que, a princípio, parece invadir a área de atuação dos médicos, 
haja vista a Lei nº 12.842/2013 ser clara ao afirmar que a execução de procedimentos estéticos é de competência 
privativa dos médicos. [...] Pelo exposto DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência 
para suspender os efeitos da Resolução COFEN nº 529/2016 no que diz respeito aos seguintes procedimentos: 
i) micropuntura (microaguilhamento); ii) laserterapia; iii) depilação a laser; iv) criolipólise; v) escleroterapia; 
vi) intradermoterapia/mesoterapia; vii) prescrição de nutricêuticos/nutricosméticos (sic!); e viii) peelings; 
todos de competência privativa dos médicos [...]”. 

320 Esse é um caso em que uma decisão judicial alterou substancialmente o conteúdo da norma regulatória, com a 
revogação pelo próprio conselho profissional com a expedição da Resolução COFEN 626/2020. 

321 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – Seção Judiciária do Distrito Federal. Sentença em Ação 
Ordinária n. 042020-06.2012.4.01.3400-DF. Publicado no DJ de 06/12/2016. “[...] Ante o exposto, reconsidero 
a decisão de fl. 259, defiro o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos das Resoluções nºs 
197/2011, 200/2011, 214/2012 e o Anexo I, item 02 da Normativa nº 01/2012, do Conselho Federal de 
Biomedicina e JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para anular as Resoluções nºs 197/2011, 200/2011, 
214/2012 e o Anexo I, item 02 da Normativa nº 01/2012, do Conselho Federal de Biomedicina. Declaro extinto 
o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015 [...]” 

322 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Acórdão no Agravo de Instrumento n. 007735- 
65.2013.4.01.0000-DF. Publicado no DJ de 25/09/2013. “[...] Sem me vincular de forma definitiva à tese ora 
adotada, à primeira vista, não vislumbro que as Resoluções do CFBio objetos de impugnação pelo CFM no 
feito de origem tenham normatizado atividades privativas do médico. É que, no caso, a lei que dispõe sobre 
o exercício da Medicina (Lei 12.842/2013), em seu art. 4º, ao apontar as atividades privativas do médico, 
considerou como tal, em seu inciso III, a ‘indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, 
sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as 
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médico, considerou como tal, em seu inciso III, a “indicação da execução e execução de 

procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos 

vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias”; a duas, porque numa análise teleológica 

da norma, o § 4º deste artigo, ao definir como procedimentos invasivos para os efeitos dessa 

lei, considerou apenas aqueles descritos no inciso III, ou seja, os caracterizados pela “invasão 

dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos”.323 Assim, procedimento invasivo 

seria para o julgador, aquele que atinge órgãos internos, cuja discussão do alcance do termo 

será melhor problematizado no próximo capítulo.324 

Ora, neste caso, a aparente insegurança trazida pela decisão analisou sob outra lente o 

que estava previsto na norma, permitindo que outro conselho profissional exercesse a 

atividade a partir da análise apenas da LAM, mas sem levar em conta as leis (stricto sensu) 

que disciplinam as outras profissões. Por outro lado, quando o STF decidiu, no caso CFM x 

COFFITO, sobre a acupuntura, a justificativa foi de que os fisioterapeutas não estariam 

habilitados a exercer a acupuntura baseado no fato de a lei que disciplina a profissão de 

fisioterapeuta não incluir no seu escopo o uso terapêutico do procedimento, sendo ato 

exclusivo de médico (comparando com a LAM). Veja-se que as decisões não encontram 

uniformidade, mesmo tendo sido o mesmo critério [da legalidade] utilizado.325 

Processualmente cabe aqui uma observação: a dificuldade de o CFM manejar os 

processos corretamente pode representar um risco concreto do ponto de vista regulatório. O 

Judiciário tem se debruçado em vários processos acerca do controle das normas emanadas pelos 

conselhos profissionais de saúde e por diversas vezes os processos foram extintos sem resolução 

de mérito. Tal comportamento repetido em vários casos até então estudados podem trazer riscos 

graves à economia, à segurança jurídica e pode sugerir que o caminho do Judiciário não seja 

efetivamente o mais apropriado para discutir a temática das atividades econômicas, que 

                                                 
endoscopias’ e, em seguida, no seu § 4º, ao definir como procedimentos invasivos para os efeitos dessa Lei, 
considerou apenas aqueles descritos no inciso III, ou seja, os caracterizados pela ‘invasão dos orifícios 
naturais do corpo, atingindo órgãos internos’ [...]”. 

323 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre 
procedimentos estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário 
brasileiro, p. 597. 

324 A pele ou cútis é o maior órgão do corpo “é o manto de revestimento do organismo, indispensável à vida e 
que isola os componentes orgânicos do mundo exterior”. In: SAMPAIO, Sebastião A. P.; RIVITTI, Evandro 
A. Dermatologia, p. 1. Representa mais de 15% do peso corpóreo e “é um órgão que reveste e delimita o 
organismo, protegendo-o e interagindo com o meio exterior. Sua resistência e flexibilidade determinam a sua 
plasticidade”. Para um melhor entendimento sobre a pele, ler: AZULAY, Rubem David; AZULAY, David 
Ruben; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015, p. 2. 

325 ARE nº 1.099.652-DF (Processo Original 0032814-51.2001.4.01.3400-DF) “[...] nem diagnóstico clínico nem 
essa prescrição de tratamento [acupuntura] podem ser realizados por profissional de fisioterapia ou terapia 
ocupacional, por lhes faltar competência legal para fazê-lo” (trecho já citado no capítulo segundo). 
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normalmente se baseiam na legalidade dos atos, que é um critério insuficiente para se regular 

não apenas a cosmiatria, mas também qualquer nicho de mercado. 

 

3.3.1.1   A opção do Judiciário pelo critério do princípio da legalidade estrita 

 

Nestes casos, as decisões têm buscado fazer uma leitura sistemática das leis e das 

resoluções, aplicando os princípios da legalidade e, especialmente, a hierarquia das normas,326 

como aconteceu no TRF-5 (casos CFM x COFEN, CFM x CFF e CFM x CFO). Tal método 

parece interessante, pois traria segurança jurídica, mas há questões mais profundas a serem 

analisadas. Primeiramente, se comparadas à LAM, que é de 2013, as outras profissões são 

regidas por leis mais antigas e, como a cosmiatria é uma tecnologia relativamente recente, 

não havia nelas previsão para seu exercício. Embora legítimo, o método sistemático não 

parece ser o mais adequado; julgar todos os casos por este viés poderia inviabilizar algumas 

atividades profissionais, uma vez que o processo legislativo para alterar as leis que 

regulamentam as profissões é demorado e incerto. O método de comparação de leis, embora 

mais seguro, parece anacrônico. 

Outro aspecto a considerar é que o Brasil adota o princípio da unicidade da jurisdição,327 

e disso resulta que diversas ações têm sido ajuizadas em diferentes tribunais federais do país 

(TRF-1, TRF-2, TRF-3, TRF-4 e TRF-5), que se consideram igualmente competentes para 

processar e julgar tais demandas, pois os conselhos federais de fiscalização profissional são 

representados nos Estados da Federação por suas regionais, podendo gerar decisões 

dissonantes, como já vem ocorrendo, que só serão solucionadas pela regra da prevenção. Isso 

aconteceu com praticamente todas as profissões regulamentadas, com processos tramitando 

simultaneamente, em que em um tribunal havia concessão de liminar e, em outro, a liminar fora 

negada.328 Ou ainda, litispendência no mesmo tribunal, como foi o caso do CFM x CFF no 

TRF-1. Tal situação que poderia trazer segurança jurídica gera, ao contrário, insegurança 

jurídica e, como os tribunais regionais federais são relativamente independentes no que 

                                                 
326 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 21-22. Para o autor, uma “ordem” 

é um “sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento de 
validade. E o fundamento de validade de uma ordem normativa é - como veremos - uma norma fundamental 
da qual se retira a validade de todas as normas pertencentes a essa ordem. Uma norma singular é uma norma 
jurídica enquanto pertence a uma determinada ordem jurídica, e pertence a uma determinada ordem jurídica 
quando a sua validade se funda na norma fundamental dessa ordem”. 

327 A jurisdição é una, ou seja, só existe um Poder Judiciário para todo o país, cujas competências são disciplinadas 
pelas regras constitucionais e legais, como a organização dos tribunais, juízos, varas, etc. 

328 Caso CFF x CFM no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, já tradados nesta dissertação. ACP n. 
5062002-50.2016.4.04.7100-RS. 
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concerne à prevenção, tal situação pode se repetir em outras ocasiões, gerando conflitos de 

competência e mesmo ferindo a própria efetividade da unicidade da jurisdição. É de se 

mencionar que nos primeiros conflitos judicializados o CFM e as organizações médicas sequer 

ingressavam com o procedimento adequado, pois ajuizaram ora ação civil pública ora ação pelo 

procedimento comum, gerando litispendência, conexões e extinção de processos sem resolução 

de mérito, ocupando o Judiciário com processos irregularmente instruídos. 

A crise da legalidade no direito administrativo também significa dar novos sentidos e 

alcance aos institutos clássicos e seus conceitos, numa dinâmica de mutação e 

contemporaneidade a um mundo mais competitivo e veloz.329 A realidade da autorregulação é 

visível, e os conselhos profissionais não cessam de produzir novas normas regulamentando a 

atividade cosmiátrica, como visto no capítulo anterior. Como órgão suprarregulador (para os 

fins desta dissertação), o Judiciário deve estar atento a essa peculiaridade, uma vez que, como 

detém a última palavra, isto é, diz o direito, uma sentença transitada em julgado pode permitir 

que determinado grupo não capacitado exerça a cosmiatria ou proibir que outro a exerça sem 

que se meça corretamente a sua legitimidade para atuar, como ocorreu no caso da acupuntura. 

 

3.3.1.2   A necessidade de atenção ao diálogo das fontes  

 

Feitas essas considerações, deve-se perscrutar, ainda, outro motivo para entender que a 

regulação da medicina pela LAM foi limitada e que exige atenção do julgador no momento de 

sua aplicação: a existência de normas fora do universo dos conselhos profissionais, como a Lei 

do SUS (Lei 8.080/1990) e as normativas do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho 

que incluíram diversos procedimentos entendidos como privativos da medicina como tendo 

natureza multidisciplinar e multiprofissional. 

A ideia de que as leis devem ser aplicadas de forma isolada umas das outras é afastada 

pela teoria do diálogo das fontes, segundo a qual o ordenamento jurídico deve ser interpretado 

de forma unitária. A teoria do diálogo das fontes foi idealizada na Alemanha pelo jurista Erik 

Jayme, professor da Universidade de Helderberg e trazida ao Brasil por Claudia Lima 

Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.330 Neste sentido, é necessário levar 

em conta que toda e qualquer norma deve ser interpretada como um todo, numa leitura 

                                                 
329 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito público e regulação no Brasil, p. 113. 
330 Disponível em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI171735,101048-Da+teoria+do+dialogo+das+ 

fontes. Acessado em 08/12/2017. 
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sistemática e que tenha como objetivo a proteção da sociedade e o próprio ordenamento 

jurídico.331 

No que concerne especificamente aos procedimentos estéticos, sobretudo os que 

aparentemente atingem o ramo da dermatologia, justifica-se aplicar o diálogo das fontes, pois, 

como já se observou sobejamente no capítulo anterior, nesse tipo de polêmica – legitimidade 

para executar os procedimentos estéticos – as manifestações são majoritariamente parciais, 

normalmente oriundas de associações profissionais, sindicatos e conselhos de classe, através de 

pareceres (opiniões) ou atos normativos regulamentares, o que envereda a discussão de quem 

pode ou não aplicar para mais uma daquelas com o objetivo de criar reserva de mercado, com 

muitos opinando sem qualquer alicerce legal.332 Além disso, volta-se à discussão sobre o 

critério do conhecimento técnico do coordenador regulatório. A expertise do Judiciário em 

regulação econômica é adstrita basicamente a sua legalidade, e pouco em seus efeitos. 

 

3.3.2   O critério da urgência: o problema das liminares 

 

Outra questão relevante a ser considerada nas decisões judiciais analisadas é o das 

liminares. O critério utilizado tem sido basicamente a análise do que está previsto na lei, não 

necessariamente os clássicos periculum in mora ou fumus boni iuris. Mais uma vez pode-se 

dizer que conhecimento técnico é um requisito essencial para a coordenação regulatória, na 

medida em que quando menos se conhece do mérito da causa, mais risco há para se tomar 

decisão precipitada ou insuficientemente fundamentada. 

Como está se tratando de decisões que determinam a legitimidade para o exercício de 

uma profissão, a concessão de uma liminar pode trazer insegurança jurídica de uma forma um 

pouco mais preocupante que uma concessão de tutela envolvendo dois sujeitos privados, por 

exemplo. Foi o que ocorreu no TRF-5, no processo da SBCP x CFO. Durante dois anos os 

cirurgiões-dentistas ficaram proibidos de exercer a cosmiatria, e até mesmo de expedir novas 

resoluções que tratassem de cosmiatria, por força de liminar, quando o próprio processo 

principal foi extinto sem resolução de mérito, revogando a decisão liminar e tornando inócua 

                                                 
331 “O uso da expressão de Kelsen, ‘diálogo das fontes’, é uma tentativa de expressar a necessidade de uma 

aplicação coerente das leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência derivada 
ou restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à descodificação, à tópica 
e à microrrecodificação, procura uma eficiência não hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo 
de nosso direito contemporâneo, a evitar a ‘antinomia’, a ‘incompatibilidade’ ou a ‘não coerência’.” In: 
MARQUES, Claudia Lima. Manual de direito do consumidor. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 89-90. 

332 Disponível em: http://www.novafisio.com.br/quem-poder-aplicar-botox, acessado em 09/12/2017. 
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toda a instrução processual.333 Situação semelhante ocorreu no TRF-5 no processo CFM x 

CFF.334 Além disso, no processo CFM x CFF ajuizado no TRF-4, embora não tenha havido 

concessão de liminar,335 o processo foi extinto por litispendência, ocorrendo a proibição 

efetivamente apenas no julgamento da apelação, também na forma de concessão de tutela de 

urgência. 

No caso CFM x COFEN, que tramita no TRF-5, os enfermeiros ficaram sem poder 

exercer parcialmente a dermatologia estética desde 2017, por força de decisão liminar, sob o 

argumento de extrapolar a competência normativa do COFEN.336 Por outro lado, neste caso, 

parece ter havido a instigação do COFEN para alterar suas normas, com a edição da Resolução 

626/2020, suavizando o alcance da norma revogada. Assim, a atuação do Judiciário levou 

toda uma classe a adaptar sua normativa àquilo que não fosse considerado procedimento 

invasivo. 

Ocorreu a mesma situação quanto aos farmacêuticos, que estão suspensos de exercer 

a cosmiatria conforme suas resoluções.337 Certamente não apenas esses, mas outros 

profissionais fizeram investimentos para exercer a atividade, acreditando que estavam 

legalmente habilitados para tal. Esse resultado tem como efeito o fenômeno conhecido como 

“ossificação da administração”, que acaba gerando ineficiência e uma “paralisação” do órgão 

regulador.338 Assim, nos casos das concessões de liminares contra as resoluções dos 

conselhos, o Judiciário parece ter se ajustado a um entendimento de observar o comando 

                                                 
333 Ação Ordinária n. 0809799-82.2017.4.05.8400-RN. 
334 Ação Ordinária n. 0808737-41.2016.4.05.8400-RN. 
335 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. Decisão em Ação 

Civil Pública n. 5062002-50.2016.4.04.7100-RS. Juiz Federal: Dulce Helena Dias Brasil. Publicado no DJ de 
19/09/2016. “[...] No caso em apreço, não obstante a relevância do fundamento da demanda, vale dizer, a defesa 
de interesse coletivo “lato sensu”, a saúde pública, entendo não haver risco de ineficácia do provimento final, 
se concedida a tutela pleiteada após o contraditório ou em sentença [...]”. 

336 Para maiores detalhes sobre competência normativa de entes reguladores, ler: SIRICO JR., Louis J. Agencies 
in Conflict: Overlapping Agencies and the Legitimacy of The Administrative Process. 33 Vanderbilt Law 
Review 101 (1980) (Reprinted in Hearings before the Subcommittee on Consumer and Monetary Affairs of 
the House Government Operations Committee on Commodity Futures Trading Commission. Oversight, 
February 18, 1982. 

337 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 5ª Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Sentença em 
Ação Ordinária n. 0808737-41.2016.4.05.8400-RN. Publicado no DJ de 22/09/2016. “[...] Diante do exposto, 
defiro o pedido liminar deduzido pela ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA – AMB e ASSOCIAÇÃO 
MÉDICA DO RIO GRANDE DO NORTE na peça inaugural, para suspender os efeitos/eficácia do art. 7º, 
caput e incisos VII, VIII, XVI e XXVI da Resolução 585/2013 - Conselho Federal de Farmácia, até ulterior 
deliberação judicial [...]”. 

338 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa, p. 161. No texto de Eduardo 
Jordão, a expressão “paralização” é usada para enfatizar o custo pelo cumprimento de determinações judiciais, 
impedindo a produção regulatória, levando a autoridade administrativa à inação. 
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legislativo previsto na norma, sem perícia técnica na instrução probatória, e isso pode trazer 

problemas, visto que há casos concretos que precisam ser analisados em sua especificidade.339 

A partir das decisões judiciais acima apresentadas, podemos concluir que o Judiciário 

tem atuado no controle das resoluções optando pelo princípio da legalidade, considerando a 

aderência das resoluções não apenas às leis que regulamentam as profissões da área da saúde, 

mas também, e especialmente, à LAM, elegendo-a como marco da intensidade de decisão 

judicial. Embora não haja dúvidas de que o Judiciário possa e deva atuar quando chamado a 

solucionar conflitos envolvendo atos da administração pública (em seu sentido amplo), alguns 

riscos podem derivar de uma decisão que pode vir a se tornar substitutiva e definitiva.340 

Decisões liminares em questões eminentemente técnicas ou complexas, que envolvem 

conhecimento específico, o que se adere perfeitamente às atividades cosmiátricas, devem ser 

tomadas com parcimônia, tendo em vista que podem inviabilizar um mercado. Como bem 

afirmou Eduardo Jordão, “após o longo processamento judicial, é provável que a decisão 

regulatória objeto da suspensão já nem tenha qualquer utilidade, ainda quando seja 

restabelecida”,341 o que parece ter ocorrido nos casos até aqui estudados. 

 

3.3.3   O critério das externalidades: o risco à saúde pública 

 

Outro argumento, menos processual e mais substantivo utilizado pelo Judiciário no 

processo de coordenação regulatória nas decisões judiciais é a saúde pública, aparentemente 

prestigiando a assimetria de informação, que representa a dificuldade em se conhecer 

exatamente o que se vai consumir, pois o conhecimento técnico está com o fornecedor. Aliado 

a isso, especialmente na análise de concessão das liminares, como ocorreu no caso SBCP x 

CFO (para conceder a liminar que revogou as resoluções do CFO) ou no caso do CFM x CFBM 

(quando o tribunal não concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo CFM), o 

Judiciário leva em conta o risco que a atividade pode incorrer à saúde dos cidadãos.342 A 

realidade é que consumidores dos serviços estéticos (pacientes, in casu) têm buscado diversos 

                                                 
339 Ibidem, p. 379-380. 
340 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Discricionalidad administrativa y control judicial, p. 14. “Hay entonces una 

doble decisión y el problema que se plantea es hasta donde y en virtud de qué criterios (en cualquer caso 
jurídico), puden los órganos del Poder Judicial controlar, revocar, anular y, en su caso, sustituir la inicial 
decisión governativa o administrativa”. 

341 SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Discricionalidad administrativa y control judicial, p. 150. 
342 OGUS, Anthony. Regulation, 2004, p. 51. 
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profissionais para atender suas necessidades, os quais se entendem igualmente competentes 

para atender à demanda do mercado e oferecer tais serviços.343 

Os médicos seguem afirmando que os procedimentos estéticos são privativos de sua 

classe, porque implicam em injeção de produtos tóxicos no corpo dos pacientes, o que poderia 

trazer sérios riscos à saúde, e, então, devem ser alvo de uma regulação, que, como já 

argumentado, no entendimento de Windholtz e Hodge, é tanto econômica quanto social.344 

Por outro lado, os demais profissionais alegam que a lei não proíbe que estes executem tais 

procedimentos porque não se trata de ato exclusivo da medicina, mas uma tentativa de os 

médicos garantirem para si uma reserva de mercado.345 É inegável o novo mercado que se abre 

para tantos quantos tenham acesso à tecnologia e assumam o risco da realização do 

procedimento, bem como o interesse da população em tais modalidades de assistência à saúde, 

ainda que o objetivo buscado seja a beleza estética.  

Mas não apenas nesses casos. A saúde pública é reconhecida pelos tribunais em questão 

como um bem a ser tutelado na decisão judicial. Nos processos julgados com resolução de 

mérito que envolvem enfermeiros, farmacêuticos e biomédicos, a decisão de suspender, sustar 

ou anular as resoluções de seus respectivos conselhos fundamentou-se não apenas no princípio 

da legalidade mas também do risco à saúde pública, não exatamente ao fato de o ato executado 

ser privativo dos médicos.346 Esse argumento torna-se relevante, uma vez que, ao analisar o 

risco potencial à saúde pública, o Judiciário cumpre um papel de “analista de risco 

regulatório”,347 um encargo a que os julgadores não estão acostumados a desempenhar, visto 

ser muito próprio da administração pública, por meio de suas agências reguladoras ou órgãos 

próprios para este fim.348 

Nessa linha de raciocínio, cabe verificar de que forma o Judiciário tem averiguado como 

se dá essa análise de risco. Tome-se como exemplo o processo CFM x COFEN, que tramita no 

TRF-5. Em sua decisão liminar, o magistrado fundamenta a suspensão dos efeitos da Resolução 

                                                 
343 WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORREA, Raphael. A coordenação regulatória sobre 

procedimentos estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário 
brasileiro, p. 598. 

344 WINDHOLTZ, Eric. HODGE, Graeme A. Conceptualising social and economic regulation: implications 
for modern regulators and regulatory activity, p. 6. 

345 Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a ocupação de médico é a carreira mais bem 
remunerada do setor privado. Disponível em: https://economia.ig.com.br/carreiras/2019-05-28/conheca-as-
dez-carreiras-mais-bem-remuneradas-no-brasil.html, acessado em 30/05/2019. 

346 Por exemplo: ACP 0020778-15.2017.4.01.3400. 
347 A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), especialmente a partir do 

artigo 20, apresenta meios de se promover decisões judiciais tendo em vista o impacto das medidas. 
348 Para melhor explicação sobre a OIRA, órgão que buscar conciliar os interesses das agências reguladoras, ler: 

DAVIDSON, Nestor M.; LEIB, Ethan J. Regleprudence – At OIRA and beyond, 103 Geo. L.J. 259, 316, 
2015. 
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COFEN 529/2016 porque se trata de “tutela coletiva da saúde”, que deve ter efeito em todo o 

território nacional349 e, quando foi analisada a liminar no processo CFM x CFO que suspendeu 

os efeitos da Resolução CFO 176/2016 (tendo como parâmetro a citada decisão referente aos 

enfermeiros), a magistrada utilizou como argumento a afirmação, pelo CFM, que para exercer 

a cosmiatria não basta ser médico, mas ser especialista em dermatologia ou cirurgia plástica.350 

Ora, como já visto no capítulo anterior, essa discussão sobre o médico poder exercer ou não a 

cosmiatria é um problema deontológico interno, mas não há vedação para que qualquer egresso 

dos cursos de medicina exerça qualquer ato médico, desde que se sinta habilitado a fazê-lo.351 

Ressalte-se que em nenhum desses processos foi realizada uma perícia técnica ou ouvidos 

especialistas dos juízos para dar parecer, visto as matérias serem tidas pelos diversos juízos 

como eminentemente de direito. Se estamos a falar de uma espécie de análise regulatória de 

risco, o mínimo que se poderia esperar era a opinião de expertos na área, o que não aconteceu, 

e ficou limitado às alegações das partes. 

Tendo em vista que o uso de toxinas, tal como estudada nesta dissertação, situa-se no 

âmbito das novas tecnologias, pois passaram a ser utilizadas para fins estéticos de forma 

indiscriminada a partir dos anos 2010,352 cujos efeitos podem trazer danos à saúde dos 

consumidores, esse gap de informação cria um ambiente de desconexão regulatória que 

precisa ser preenchido,353 uma vez que a autorregulação em geral dispensa maiores 

intervenções do Estado ou de outros órgãos ditos superiores (como a OIRA nos EUA), que 

não existem atualmente no Brasil. 

Ora, verifica-se aqui que a flexibilidade, característica de um coordenador regulatório, 

parece fazer falta nesta reflexão. Atentar à saúde pública é um dever do órgão controlador, 

                                                 
349 A decisão de um juiz federal em geral tem efeito em todo o território nacional, desde que atendidos os requisitos 

legais de competência. 
350 Ação Ordinária n. 0809799-82.2017.4.05.8400-RN, ID 4058400.2984028, data: 13/12/2017. “[...] Na audiência 

ficaram evidenciados ainda os seguintes pontos: [...] 3) o profissional médico não está habilitado nem 
autorizado a executar injeção de toxina botulínica ou de preenchedores faciais meramente em decorrência da 
graduação em medicina, sendo exigível residência médica na área de dermatologia ou de cirurgia plástica para 
credenciá-lo legalmente a tal aplicação”. 

351 Na conclusão do Processo Consulta do CFM Nº 11/2009, foi publicada a seguinte Ementa: “Médico residente 
fora do seu serviço/hospital-escola é considerado médico não especialista, com os mesmos direitos e deveres 
de qualquer médico. Não há exclusividade de ato médico para nenhuma especialidade, assim qualquer 
médico que se sinta habilitado poderá praticar quaisquer atos médicos independentemente de ser 
especialista, obviamente respondendo pelos erros eventualmente cometidos. Por outro lado, em obediência 
ao determinado nas resoluções do CFM números 1634/2002, 1.845/2008 e 1.701/03 não podem divulgar as 
especialidades médicas não reconhecidas pelo CFM e ou não registradas nos CRMs”. [grifos nossos]. 

352 KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética, p. 25. 
353 ABBOT, Carolyn. Bridging the Gap – Non‐State Actors and the Challenges of Regulating New Technology 

(September 2012). Journal of Law and Society, Vol. 39, Issue 3, pp. 329-358, 2012. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2125677 or http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6478.2012.00588.x, p. 344-345, 
acessado em 11/12/2020. 
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especialmente o Judiciário, que tem a função institucional de proteger os cidadãos, mas esse 

não é o único fator a ser ponderado. Os interesses envolvidos na cosmiatria vão além da saúde 

pública e, uma vez submetido à lei como balizador das decisões, corre-se o risco de se fazer 

associações que, embora óbvias, podem não ser verdadeiras. Por exemplo, afirmar que “tratar 

de doenças” é uma atribuição exclusivamente médica parece óbvia, mas não é completa. O 

enfermeiro, por exemplo, também cuida da saúde das pessoas, mas de outra forma. Da mesma 

forma, “procedimento invasivo”, que será melhor tratado no capítulo seguinte, não é 

necessariamente “introdução de perfurantes no corpo”. Assim, se a LAM afirma que 

“procedimento invasivo” é atividade médica, o julgador pode, por falta de flexibilidade, 

desconsiderar outros interesses ou vieses que poderiam dar solução mais adequada à 

regulação da cosmiatria, por exemplo. 

 

3.3.4   O critério ausente: reflexos econômicos 

 

Em uma primeira análise, o resultado da ação do Judiciário como órgão regulador 

neste caso deveria promover proteção aos pacientes e, também, aos profissionais de saúde. 

Os pacientes porque são consumidores são ao mesmo tempo sujeito e objeto dos 

procedimentos, e um eventual mau resultado da atuação do profissional da área poderia trazer 

sérios prejuízos à sua saúde. No entanto, a resposta trazida não tem sido suficiente para 

resolver os conflitos regulatórios, por a cada ano novas normas regulatórias são emitidas pelos 

conselhos profissionais de saúde para permitir o exercício da cosmiatria pelos seus filiados.  

Por outro lado, para além do julgamento da legalidade dos atos pelo Judiciário, há 

também um interesse que perpassa pelas duas esferas comentadas acima: a atividade 

econômica em si, que revela o papel do Estado na coordenação de conflitos decorrentes da 

criação de espaços regulatórios compartilhados. Em sendo papel do Estado pelo menos a 

supervisão da regulação, caberia a ele proporcionar algum alinhamento para evitar maiores 

danos, seja à saúde pública seja à economia.354 

  

                                                 
354 O ano de 2020 foi caracterizado pela disseminação em todo o mundo do vírus SARS-CoV-2, conhecido como 

coronavírus, causador da doença que foi batizada pelo nome de COVID-19, classificada pela OMS em 11 de 
março de 2020 como uma emergência de saúde pública de importância internacional (pandemia). Durante os 
primeiros meses no Brasil houve grande debate sobre os efeitos sociais e econômicos das estratégias de 
combate à pandemia, demonstrando que ambas as perspectivas devem ter interesse por parte do Estado, não 
sendo estanques. Para maiores detalhes ler: https://www.jota.info/justica/justica-federal-do-rj-suspende-
campanha-o-brasil-nao-pode-parar-do-governo-30032020 entre outras matérias sobre o tema. Até o 
encerramento desta dissertação, o Brasil continuava com número crescente de mortes e novos infectados, sem 
solução precisa para a crise na saúde pública nem havia um programa organizado de retomada da economia. 
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CAPÍTULO IV – A COORDENAÇÃO REGULATÓRIA DA COSMIATRIA COMO 

NECESSIDADE PARA UMA ATIVIDADE ECONÔMICA DE INTERESSE PÚBLICO 

 

Como já estudado até aqui, a cosmiatria é uma realidade na sociedade brasileira. 

Diversas clínicas e consultórios em todo o Brasil têm sido abertos nos últimos anos para suprir 

esse mercado, atendendo às expectativas estéticas dos consumidores e movimentando a 

indústria farmacêutica e da cosmetologia.355 Esse mercado, como já argumentado no primeiro 

capítulo, lida com procedimentos normalmente caros e que têm efeito na saúde dos 

indivíduos, seja pelos resultados esperados e ou desejados, bem como por eventuais efeitos 

adversos que possam advir de uma falha de procedimento ou imperícia. Dependendo do 

resultado, há relevância social na regulação da cosmiatria. 

Enquanto atividade econômica, a regulação da cosmiatria é realizada pelos conselhos 

profissionais da área da saúde, detentores de autorregulação para normatizar o exercício de 

suas profissões e as atividades delas recorrentes. Dotados de poder de expedir resoluções com 

força normativa para toda a sua classe, os efeitos da atuação dos profissionais não se limitam 

apenas ao grupo que representam, mas reverberam nos usuários dos serviços por eles 

oferecidos, justificando, neste caso, o interesse público na contenção de eventuais excessos. 

Além do mais, não sendo o mercado de cosmiatria regulado por lei, agência reguladora ou 

órgão central, está aberto a todos os que possam ou queiram exercê-lo, desde que autorizados 

por seus órgãos profissionais. 

É neste contexto que se deve indagar se alguma coordenação regulatória deve ser 

exercida e sob que fundamentos, pois, aparentemente, a única forma de controle atualmente 

em andamento são as decisões judiciais que vêm substituindo os parâmetros pretensamente 

técnicos dos conselhos profissionais de saúde, com todos os ônus e bônus de o Judiciário se 

imiscuir na tarefa do regulador, como visto no capítulo precedente. 

 

4.1   A cosmiatria como uma atividade econômica de interesse público 

 

 Os procedimentos estéticos apresentados nessa dissertação, em alguma medida, têm 

relação com o conceito indeterminado “procedimento invasivo” previsto na LAM. Quase 

                                                 
355 De acordo com um levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosméticos (ABIHPEC) juntamente com o Instituto FSB Pesquisa, o Brasil se tornou o terceiro país com o 
maior mercado de estética no mundo, ficando atrás, apenas, dos Estados Unidos, que têm 16,5% e da China 
com 10,3%. Disponível em: https://portal.comunique-se.com.br/com-3o-maior-mercado-do-mundo-brasil-
mantem-setor-de-estetica-aquecido-235248/, acessado em 11/12/2020. 
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todos os procedimentos da dermatologia estética adentram para além da camada superficial 

da pele. Por exemplo, os procedimentos cosmiátricos estudados no primeiro capítulo, 

conhecidos como botox ou preenchedores cutâneos, utilizam objetos perfurantes 

(popularmente conhecidos por injeções ou seringas) e têm ação nas camadas mais interiores 

da pele, alguns chegando a atingir tecidos subcutâneos mais profundos como músculos e a 

sua região limítrofe com os ossos da face. 

 Isso traz preocupações que vão além do fato de se indagar se o Judiciário deve ou não 

exercer seu poder de controle sobre as normativas expedidas pelos conselhos profissionais de 

saúde, pois traz à luz o desafio da tênue linha que divide o conceito didático de esfera pública 

e privada da administração pública, sobretudo diante do crescente fenômeno da 

autorregulação e do autogoverno de determinados atores econômicos.356 

 

4.1.1   A pele e os procedimentos invasivos em cosmiatria 

  

 Vale a pena retomar e tecer mais alguns comentários sobre o objeto de trabalho da 

cosmiatria. A pele é o maior órgão do corpo humano. É o revestimento da pessoa, a camada 

de proteção e primeiro contato do indivíduo com o mundo exterior. Normalmente a pele pode 

relevar anormalidades fisiológicas existentes no interior do organismo, a partir de manchas, 

lesões, placas ou soluções de continuidade que, por vezes, exteriorizam enfermidades não 

percebidas por outros sintomas. Age também como órgão sensorial, barreira contra agressões 

externas, bloqueio para perda de água, regulação da temperatura corporal, participa do 

sistema imunológico e da produção da vitamina D3, além de outras funções. À medida que a 

camada de pele se aprofunda (epiderme, derme e hipoderme, nessa ordem, conforme a maior 

profundidade),357 há cada vez mais interação com músculos eretores dos pelos, vascularização 

(sistema circulatório) e inervação (nervos sensoriais que permitem a sensação de dor, prurido, 

pressão, vibrações e calor).358 

Por estes motivos, um procedimento executado na pele, mesmo em sua superfície, não 

pode ser ignorado ou minimizado pelo simples fato de não atingir os chamados órgãos 

                                                 
356 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 24. 
357 Ver Anexo I, Figura 1: os componentes da pele. In: AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Ruben; 

AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia, p. 4. 
358 KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética, p. 3-11, passsim. Segundo os 

autores, a pele representa 15% do peso corpóreo e tem uma área de aproximadamente 2m². 
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internos, como algumas decisões judiciais pretenderam concluir, a partir da interpretação 

apenas gramatical e legalista do texto da LAM.359 

 

4.1.1.1   Conceituando procedimentos invasivos em cosmiatria 

 

Para tanto, faz-se necessário discorrer um pouco mais sobre o alcance da expressão 

procedimento invasivo. Como já discutido no capítulo segundo, a interpretação da expressão 

procedimento invasivo previsto no artigo 4º, III da LAM é o ponto de discórdia e talvez o 

cerne do problema na regulação da cosmiatria e, consequentemente, da necessidade de 

coordenação regulatória. Isso exige algumas considerações advindas das ciências da saúde 

para compreender o conceito, agora do ponto de vista da saúde pública. A cosmiatria vem se 

desenvolvendo ultimamente para permitir o melhor resultado estético possível com o emprego 

da melhor técnica e precisão, sem deixar cicatrizes aparentes ou resultados adversos.360 Isso 

implica o conhecimento da anatomia do corpo humano e o domínio das técnicas disponíveis 

no mercado para que não haja resultados indesejados, como alergias, deformações ou reflexos 

em outros órgãos ou tecidos. 

Logo, não é possível exercer a cosmiatria sem esse binômio: conhecimento do corpo 

humano e domínio da técnica. Por conhecimento do corpo humano entende-se a formação 

acadêmica necessária de anatomia e semiologia,361 que permite ao profissional ter a 

capacidade de realizar anamnese, diagnóstico, prognóstico e prescrição médica, além do 

                                                 
359 Por exemplo, pode-se ver Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 0063639-65.2016.4.01.0000-DF (CFM x 

CFBM) e Agravo de Instrumento n. 5044487-59.2016.4.04.0000-RS (CFM x CFF). Entre as decisões judiciais 
estudadas nessa dissertação, a que mais se aproxima do conceito de procedimento invasivo proposta pelo autor 
desta dissertação é a sentença proferida no processo CFM x CFF que tramita no TRF-1 sob o nº 0060624-
78.2013.4.01.3400: “[...] 5. Conforme documentos colacionados aos autos, os procedimentos estéticos, tais 
como o botox, peelings, preenchimentos, laserterapia, bichectomias e outros, rompem as barreiras naturais do 
corpo, no caso, a pele, com o uso de instrumentos cirúrgicos e aplicação de anestésicos e, obviamente, não 
podem ser considerados ‘não invasivos’ [...]”. 

360 Para a Allergan, importante fabricante de produtos cosmiatria, “a medicina estética facial está em constante 
evolução, com o desenvolvimento de produtos de ponta e métodos inovadores. Com infinitas possibilidades, é 
essencial que entendamos como atingir os melhores resultados para os nossos pacientes”. In: MAIO, Mauricio 
de. Desvendando os códigos para o rejuvenescimento facial: uma abordagem passo a passo para o uso de 
injetáveis. São Paulo: Allergan Medical Institute, 2015. Nesse manual de treinamento, há diversas imagens de 
anatomia da face, os pontos de aplicação, os cuidados para a correta administração das toxinas, os principais 
produtos e instrumentos de aplicação, os riscos e formas de lidar com efeitos colaterais decorrentes de 
problemas no manuseio da cosmiatria. Algumas imagens trazidas pelo autor apresentam não apenas os pontos 
onde serão aplicados, mas esclarecem exatamente onde estão as áreas críticas e as profundidades 
milimetricamente definidas a serem observadas pelo profissional da cosmiatria. 

361 Semiologia, que pode ser médica ou de qualquer outra ciência da saúde, é a ciência responsável pela 
investigação de sinais e sintomas das doenças, permitindo o correto diagnóstico e tratamento. In: SILVA, 
Renata Antunes Bruno et al. Semiologia em checklists: abordando casos clínicos. Ponta Grossa: Atena 
Editora, 2019, p. 3. 
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próprio tratamento indicado. Tal conhecimento se dá pela formação adequada e direcionada 

para o exercício de uma atividade que atua sobre o corpo das pessoas, que pode gerar danos à 

saúde do paciente.362 O outro requisito é o domínio da técnica, que se refere ao conhecimento, 

também acadêmico, adquirido pela formação em cosmiatria, a qual deve ser adequada, 

continuada e atualizada para cada caso, especialmente porque os avanços da cosmetologia são 

constantes em precisão, redução de custo e resultados adversos. 

Alguns problemas decorrentes da aplicação de toxinas na pele têm resultados não apenas 

neste órgão exterior, mas em outros órgãos internos e tecidos do corpo humano, considerando 

que o corpo humano não é um conjunto de peças, mas um organismo vivo complexo e 

integrado. Por exemplo, a aplicação de botox363 ou ácido hialurônico na face364 para fins de 

harmonização facial é realizada pela introdução de toxinas por meio de seringas com agulhas 

ou cânulas injetoras que são aplicadas em camadas mais profundas da pele,365 chegando a atingir 

músculos366 e até mesmo os limites com os ossos da face, sendo inadequada a definição de que 

tais procedimentos não seriam exatamente “invasivos”.367 Tais toxinas podem ser administradas 

com ou sem anestesia e serem aplicadas em diferentes profundidades, desde camadas mais 

profundas até a derme superficial, representando um método moderadamente invasivo.368 

Independentemente da profundidade, a má aplicação de produtos dessa natureza pode gerar, 

desde um choque anafilático, até atrofias, assimetrias, inflamações, hematomas, reações 

alérgicas e cicatrizes que, embora não tão graves quando um choque anafilático, seriam 

resultados não almejados nem esperados.369 

                                                 
362 Para conhecimento das grades curriculares das seis ciências da saúde envolvidas, pode-se conferir no sítio 

eletrônico da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), meramente como exemplo, por meio das quais 
pode ser feita análise comparativa sobre a formação acadêmica de cada profissional em nível de graduação. 
Disponível em: https://siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/ListaCursos.html, acessado em 01/12/2020. 

363 Na aplicação de botox, por exemplo, é o músculo da face que é paralisado e, por consequência, a pele também 
resta imobilizada. 

364 Na aplicação de preenchedores cutâneos na região malar (bochechas), mandibular, maxilar, temporal (têmporas 
laterais da testa) e orbicular (olheiras), a toxina é aplicada na camada muscular sob a pele, próxima à região 
dos ossos, suspendendo ou preenchendo a região aplicada, cujo resultado é exteriorizado na pele. 

365 Ver Anexo I, Figura 2: aplicação localizada de preenchimentos cutâneos (em bolo). In: SMALL, Rebecca; 
HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos, p. 27. 

366 Ver Anexo I, Figura 3: anatomia da face (músculos). In: SMALL Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de 
procedimentos com toxina botulínica. Rio de Janeiro: Di Livros, 2012, p. 1. 

367 SMALL Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com toxina botulínica. Rio de Janeiro: 
Di Livros, 2012, p. 10. Esses produtos são classificados segundo a duração de sua ação, variando de curta ação 
(menos de quatro meses), longa ação (entre seis e 12 meses), semipermanentes (um a dois anos) e permanentes 
(acima de dois anos). Alguns desses procedimentos podem gerar deformações na estrutura da face ou outro 
tecido do corpo, caso seja mal aplicado e, a depender de sua duração, são irreversíveis.  

368 SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos, p. 23. 
Os principais produtos utilizados nos preenchimentos são os colágenos, os ácidos hialurônicos e os 
preenchedores semipermanentes (hidroxiapatita de cálcio). Alguns produtos utilizados pela cosmiatria em geral 
já estão presentes no corpo humano (como o colágeno) e em geral são absorvidos com o passar do tempo. 

369 KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICH, Oleg. Dermatologia estética, p. 725-726. 
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Outro resultado adverso mais problemático decorrente da aplicação dessas toxinas seria 

o atingimento de um vaso importante da face.370 Isso poderia gerar duas consequências adversas 

principais: 1) perda do vaso, que poderia incorrer na oclusão da artéria e falta de irrigação com 

o consequente infarto e necrose da área atingida; 2) transporte do produto por uma veia para 

outro órgão, o que poderia levar, por exemplo, a uma embolia pulmonar. Um terceiro problema 

possível seria uma lesão ou secção de um nervo, que causaria uma paralisia transitória ou 

definitiva de toda a região que depende daquele nervo para o correto funcionamento, como o 

plexo nervoso (nervos de sustentação e movimentação da face), o nervo óptico, etc.371 

Desta forma, no que concerne à interpretação de procedimento invasivo, o fato de alguns 

procedimentos cosmiátricos não atingirem órgãos mais profundos (internos) do corpo, como 

coração, pulmões, aparelho digestivo ou cérebro, não os tornam menos invasivos. A designação 

depende, então, muito mais do efeito “colateral” ou sistêmico que a intervenção possa vir a 

provocar em caso de erro ou mau procedimento. Isto é, se a utilização da técnica visa provocar 

um resultado que implique reação em tecidos ou que tenha relação ou ainda propensão de causar 

efeitos além da simples aplicação do produto, deve ser considerado procedimento invasivo.372 

Partindo desses pressupostos, podemos definir procedimento invasivo “em cosmiatria” 

como aquele executado por um profissional de saúde, com finalidade estética, que atinge 

camadas mais interiores da superfície epitelial, com o objetivo de provocar mudanças ou 

alterações na região afetada e que pode vir a trazer resultados adversos sistêmicos em caso de 

má condução da técnica. Secundariamente, pode-se dizer que a utilização da técnica é uma 

atividade-fim, isto é, o objetivo da utilização da técnica é o resultado esperado: a melhora 

estética ou terapêutica. 

A partir do conceito formado acima, é possível distinguir, por exemplo, procedimentos 

invasivos propriamente estéticos, como a aplicação de botox, que utiliza uma seringa com 

objeto perfurante com a espessura e comprimento de uma agulha para aplicação de insulina 

(bem pequena), de outros tipos de procedimentos invasivos na pele como a aplicação de uma 

injeção de penicilina ou uma vacina, que utiliza agulhas bem maiores, mas sem nenhuma 

finalidade estética nem de provocar mudanças propositadas na estrutura interna da pele. Neste 

último caso, o objetivo da aplicação do medicamento não é fim, mas meio para que uma 

                                                 
370 Ver Anexo I, Figura 4: anatomia da face (sistema circulatório e vascularização). In: SMALL, Rebecca; 

HOANG, Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos, p. 3. 
371 Ver Anexo I, Figura 5: anatomia da face (sistema nervoso e enervação). In: SMALL, Rebecca; HOANG, 

Dalano. Guia prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos, p. 3. 
372 Ver Anexo I, Figura 6: anatomia topográfica da face para aplicação profunda. In: MAIO, Mauricio de. 

Desvendando os códigos para o rejuvenescimento facial, p. 16. 
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prescrição médica seja efetivada (a cura da infecção ou a imunização). Isso também excluiria 

do conceito de procedimento invasivo em cosmiatria, por exemplo, a tatuagem, a implantação 

de brincos e piercings e, no sentido do conceito tradicional da medicina chinesa, a própria 

acupuntura. 

Para esclarecer ainda mais a extensão do procedimento invasivo em si, não 

necessariamente em cosmiatria, pode-se recorrer a outras ilustrações: se a prescrição médica 

para combater uma infecção bacteriana fosse a administração de um antibiótico e, 

eventualmente, a injeção aplicada por um técnico em enfermagem tivesse como conteúdo um 

imunossupressor (por negligência), uma eventual reação ou piora no quadro clínico não seria 

por conta da “técnica de aplicação de injeção”, mas, pelo conteúdo da injeção que fora 

equivocadamente administrado. A injeção, neste caso, não seria um procedimento invasivo, 

pois ela é apenas um meio para a execução da conduta médica prescrita. Seria procedimento 

invasivo, por exemplo, a retirada de nevos (sinais), cistos, tumores e reparações cirúrgicas na 

pele. No entanto, se ao aplicar qualquer produto na face de um paciente para atingir um 

resultado estético localizado, um profissional de saúde atinge um vaso labial que oclui e este 

vem a necrosar, ou um nervo ou vaso óptico é atingido, causando a perda da visão, foi o 

“procedimento estético” que o provocou, independentemente de o produto ter sido o correto ou 

não e, neste caso, está-se diante de um procedimento invasivo, no caso, estético. 

Finalmente, é importante mencionar que a utilização desses materiais para fins estéticos 

envolve relativa complexidade, pois em sua maioria implica a introdução de substâncias tóxicas 

no corpo humano, sobretudo na face, e cuja técnica depende de diagnose e conhecimento 

científico suficiente para lidar com eventuais complicações inerentes ao procedimento, para as 

quais nem todos os profissionais de saúde estariam necessariamente preparados para lidar.373 

Deste modo, o argumento de que cosmiatria é ou não procedimento invasivo depende dessas 

considerações, e não exatamente da interpretação que o Judiciário vem dando de que esta ou 

aquela técnica atinge os chamados “órgãos internos” do corpo humano. A “coordenação 

regulatória” exercida pelo Judiciário não é, neste sentido, adequada. 

 

                                                 
373 A formação em medicina, em geral, possibilita seus egressos a estarem preparados para atender um paciente 

em todas as fases do cuidado. A maioria dos outros cursos na área de saúde não prepara seus egressos para 
definir claramente o diagnóstico baseado em sinais e sintomas, por não terem formação em diagnóstico 
diferencial, que é fundamental para o atendimento ser considerado integral. No entanto, a simples formação 
em Medicina não capacita o médico a exercer cosmiatria, por se tratar de área específica que depende de 
múltiplos conhecimentos, sobretudo na área de cosmetologia, não incluída na grade curricular do curso. A 
mesma problemática existe em outros cursos da área da saúde, mas com a ressalva de que diagnóstico médico 
não faz parte da formação das outras profissões. 
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4.1.2   A cosmiatria como atividade econômica de saúde 

 

Tecidas as considerações acima, e definido o conceito de procedimento invasivo, deve-

se indagar se haveria em tese algum profissional de saúde que estaria mais habilitado para o 

exercício da dermatologia estética, seja do ponto de vista legal, seja da prática em si da atividade 

econômica regulada. 

Como se pode apreender da LAM, a indicação de execução e a própria execução de 

procedimentos invasivos são atividades privativas do médico, sejam diagnósticos, terapêuticos 

ou estéticos. Já foi discutido no capítulo anterior que a interpretação simplesmente gramatical 

do texto excluiria qualquer outro profissional da execução desses procedimentos, pelo simples 

fato de que a lei conferiu ao médico tal atribuição privativa. No entanto, embora no 

ordenamento jurídico brasileiro a lei e os atos administrativos gozem de presunção de 

legalidade e de constitucionalidade, o Juiz pode afastar sua aplicação em cognição exauriente 

(não sumária) para reconhecer admissível o direito invocado quando tal norma é questionada. 

Algumas vezes o faz por cognição sumária, como foi o caso das liminares concedidas em alguns 

processos. Mas essa não é a única interpretação que se deve fazer de normas que têm efeitos 

que afetam diversos atores e setores; é preciso fazer uma leitura sistemática e histórica das 

normas, para não se incorrer em anacronismos ou injustiças. 

As decisões judiciais analisadas nos capítulos segundo e terceiro apresentaram dois 

fundamentos determinantes para se definir os procedimentos estéticos como sendo atos médicos 

ou não: o princípio da legalidade e o da ameaça à saúde pública. No primeiro caso, observou-

se que os tribunais têm a tendência de aplicar uma interpretação do texto legal a partir do 

princípio da legalidade estrita, seja pela hierarquia das normas,374 seja pela ausência de 

fundamento legal para os conselhos profissionais de saúde normatizarem a cosmiatria a partir 

das leis que regulamentam suas respectivas profissões.375 O segundo fundamento talvez 

interesse um pouco mais à teoria da regulação, e está em sintonia com o que está sendo discutido 

neste capítulo como sendo de interesse público: a saúde pública.376 

 

 

                                                 
374 E.g. Supremo Tribunal Federal. Acórdão em Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.099.652-DF (Processo 

Original 0032814-51.2001.4.01.3400-DF). 
375 E.g. ACP 0804210-12.2017.4.05.8400-RN. 
376 Em seu sítio eletrônico, a Agência Nacional de Saúde Suplementar define de forma simplificada o termo 

regulação “como um conjunto de medidas e ações do Governo que envolvem a criação de normas, o controle 
e a fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o interesse público”. [grifo 
nosso]. Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos, acessado em 11/12/2020. 
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4.1.2.1   A assimetria de informação  

 

Como já abordado no capítulo primeiro, a regulação busca disciplinar as atividades 

econômicas de modo que o mercado encontre soluções ótimas com o mínimo de intervenção 

estatal além daquela necessária, com o fim de evitar abusos, como riscos ao meio-ambiente, 

formação de cartéis, garantir a proteção dos consumidores, entre outras. Assim, a regulação 

buscaria uma ação (norma) que proporcionasse um máximo de benefício (resultado), medido 

por critérios preestabelecidos. A proteção das partes envolvidas pode se dar por diversos fatores 

que tenham relação com a posição do paciente na teia econômica. 

Um primeiro aspecto diz respeito à assimetria de informação. Do ponto de vista 

regulatório, o consumidor pode ser parte vulnerável na relação econômica. Em geral, ele não 

domina a técnica nem tem conhecimento suficiente para fazer frente à especialidade do 

profissional de saúde. Ele não possui, também, informação precisa sobre riscos, efeitos adversos 

e tampouco sabe o custo efetivo do procedimento, mas apenas o preço final. Essa posição o põe 

em desvantagem técnica e econômica em relação ao fornecedor do serviço quanto ao conteúdo 

do procedimento. Ao paciente caberia apenas aceitar ou rejeitar fazer o procedimento com este 

ou aquele profissional, sem mais condições de discutir com profundidade ou aferir o grau de 

conhecimento e domínio da técnica que o fornecedor do serviço pretende apresentar. Sua 

decisão advém basicamente de duas variáveis: o preço do procedimento, se acessível ou não, 

de acordo com sua disponibilidade financeira, e a indicação por outros pacientes ou eventual 

fama e reconhecimento geral da capacidade do profissional escolhido. 

E é exatamente nessa última variável que a regulação e a economia comportamental se 

fazem relevante. Christine Jolls, Cass Sunstein e Richard Thaler pesquisaram sobre a relação 

entre “direito comportamental” e economia, sugerindo, entre outras coisas, que a racionalidade 

do homem médio é limitada, pois “as habilidades cognitivas humanas não são infinitas”,377 e, 

por conseguinte, decisões do homem real podem levá-lo a erro. O grau de informação é 

normalmente insuficiente para se tomar uma decisão absolutamente segura e, muitas vezes, a 

possibilidade de decisão racional é reduzida pelo pouco conhecimento do objeto. A busca pelo 

bem-estar estético pode levar o indivíduo a se submeter a um procedimento cosmiátrico por 

diversos fatores, sem que esses sejam racionalmente recomendáveis. A possibilidade de falha 

no procedimento não é a primeira de suas preocupações. Por outro lado, essa preocupação com 

efeitos adversos pode ser mitigada ou potencializada pela ocorrência sucessiva de fatos, sejam 

                                                 
377 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass; THALER, Richard. A Behavioural Approach to Law and Economics, 50 

Stanford Law Review 1471, p. 1477. 
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positivos sejam negativos. Por exemplo, se a mídia noticia vários erros cometidos por 

determinado profissional, a tendência seria desconfiar ou não submeter-se a tratamentos 

realizados por ele. Por outro lado, se há uma série de indicações ou uma forte campanha de 

marketing de uma determinada clínica, haveria uma afluência de pacientes buscando 

procedimentos. No entanto, independentemente da certeza ou veracidade dos fatos, a decisão 

continua sem profunda racionalidade, e seria resultado de um conhecimento limitado dos fatos 

e, possivelmente, uma indução por impulso. 

Neste sentido, volta-se à discussão sobre a legitimidade dos profissionais para 

exercerem a cosmiatria. Se o médico é apontado pela lei e reconhecido pelo senso comum de 

que está apto a executar procedimentos invasivos, haveria uma conclusão lógica por parte dos 

consumidores de que este estaria habilitado e legitimado a praticá-los, independentemente de 

normas de qualquer associação de classe que dispusessem em contrário. No entanto, o simples 

fato de ser médico não garante que esse profissional, embora conhecedor de anatomia e 

semiologia (primeiro requisito para o exercício da cosmiatria), detenha também o domínio 

apropriado da técnica para execução dos procedimentos e suas implicações (segundo requisito) 

para não incorrer em erros, como se verá mais adiante. 

 

4.1.2.2   O risco de dano à saúde dos pacientes 

 

O segundo aspecto refere-se às consequências dos procedimentos em si. Ora, se está 

correta a premissa de que a introdução de fármacos nos tecidos humanos tem potencial para 

trazer danos reais ou potenciais aos pacientes (inclusive com repercussão sistêmica no caso de 

atingimento de vaso ou nervo), alguma atenção deve ser dada aos aspectos da responsabilidade 

civil decorrente da inabilidade ou imperícia na execução de um procedimento dermatológico 

estético. E, neste sentido, a vulnerabilidade do consumidor não repousa apenas sobre 

fundamento teórico regulatório, mas também sobre mandamento legal.378 

                                                 
378 A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) publicou a sua Nota Técnica nº 3 sob o título “Direito do 
Consumidor: Importante Instrumento de Regulação do Mercado. ‘Anotações para o debate interno sobre 
Regulação e Direito do Consumidor’”. Alayde Avelar Freire Sant’Anna, Ouvidora da ANAC, assim se posicionou: 
“[...] O Código de Defesa do Consumidor é um código discriminatório. Ele faz uma discriminação positiva, em 
favor do consumidor. E o faz de maneira expressa. Em seu art. 4º, diz o seguinte: ‘A política nacional de relações 
de consumo, tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, respeito à sua dignidade, saúde, 
segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e a harmonia das relações de consumo [...]’. Vê-se que Código do Consumidor inova, na medida em 
que ele não exige que o consumidor seja hipossuficiente. Basta que eles mantenham uma relação funcional, 
econômica, de consumo, para que ele seja reconhecido como parte vulnerável. Essa é uma presunção legal, de que 
o consumidor é vulnerável. [...] Diante deste cenário em que o CDC não contempla interesses puramente 
econômicos, mas refere-se a interesses de bem-estar, ligados à dignidade da pessoa humana, a melhoria da sua 
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A Constituição da República de 1988 elevou o consumidor a sujeito de direito com 

proteção constitucional, o que resultou, em pouco tempo, na promulgação do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC). Entre as inovações trazidas, a lei criou uma Política Nacional das 

Relações de Consumo e declarou expressamente o “reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”379 pela “presença do Estado no mercado de consumo”380 

e “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.381 

Ora, sendo a defesa do consumidor um mandamento constitucional, e a presença do 

Estado um comando principiológico, essa atividade demandaria um pouco mais de atenção do 

poder público para reduzir conflitos e proporcionar a proteção preventiva do consumidor que, 

nesse espaço de disputa entre diversas profissões, é o destinatário final da atividade. Ou seja, a 

discussão sobre o espaço regulatório não pode prescindir de considerar os riscos da atividade e 

suas consequências para o paciente, talvez muito mais do que a legitimidade para seu exercício 

em si. Neste sentido, pelo menos do que já foi analisado até aqui, o Judiciário tem se preocupado 

em várias de suas decisões, com a garantia da proteção do público em geral ao decidir – se 

acertadamente ou não é uma questão de mérito regulatório – pela suspensão de algumas 

resoluções que estariam, em tese, ponto em risco a saúde pública. No entanto, a análise feita 

leva em conta apenas a legalidade e a previsão em lei para sua execução, não exatamente os 

efeitos concretos, que demandariam análise de risco e perícias técnicas. Talvez os fundamentos 

estejam corretos quanto à proteção ao paciente, mas sob incorretas premissas. 

 

4.1.3   A restrição à concorrência 

 

Como já visto, o princípio da legalidade não é suficiente para atender às características 

da sociedade hodierna, dinâmica e em constante evolução, sem levar em conta outros fatos, 

como a atividade econômica. Há ainda um terceiro aspecto que deve ser considerado, que 

fugiria ao escopo da saúde pública, mas guarda relação direta com a coordenação regulatória e 

merece ser aqui destacado: o da livre concorrência. No capítulo segundo foi tratada a 

                                                 
qualidade de vida, é que uma concepção de defesa do consumidor dificilmente seria redutível para a defesa do 
mercado mais eficiente que, indiretamente, beneficiaria o consumidor”. Disponível em: 
https://www2.anac.gov.br/arquivos/pdf/notaTecnica03.pdf, acessado em 12/12/2020. 
379 Lei 8.078/1990, art. 2º, I. 
380 Lei 8.078/1990, art. 2º, I, “c”. 
381 Lei 8.078/1990, art. 6º, VIII. 



102 
 

problemática da violação do direito adquirido e da liberdade de profissão de acupuntor, quando 

o CFM decidiu incluir a acupuntura como especialidade médica em 1995, alijando toda uma 

classe profissional do exercício de uma atividade que praticava havia décadas.382 No caso da 

cosmiatria, transversalmente, ao avocar a exclusividade dos procedimentos cosmiátricos, os 

médicos impediriam a abertura do mercado da cosmiatria para outros atores, o que limitaria o 

espaço regulatório aos próprios médicos. A defesa da concorrência é tema importante para a 

regulação, sendo a prevenção e repressão de monopólios uma de suas preocupações, como já 

afirmado anteriormente nesta dissertação.383 

É verdade que a própria Constituição previu exceções ao princípio da livre concorrência 

e do exercício da profissão,384 conforme se depreende da leitura do artigo 173, § 4º da 

Constituição da República de 1988, que prevê: “A Lei reprimirá o abuso do poder econômico 

que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros”. É o caso, por exemplo, do exercício da advocacia, que tem um único órgão 

representativo (a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB) e, para fazer parte desta autarquia 

sui generis, é necessário submeter-se a prova de aptidão profissional regulamentada em lei.385 

Mas, neste caso, há interesse público indiscutível que justifica a restrição: ser a advocacia 

atividade indispensável à administração da justiça, preceito também constitucional.386 Da 

mesma forma, se a regulação entender que cabe apenas a médicos exercerem a cosmiatria, 

precisa fazê-lo de forma fundamentada, baseada em princípios constitucionais mais amplos, 

sob pena de ferir princípios conexos. 

A argumentação de que apenas o médico estaria habilitado para, por exemplo, aplicar 

“botox”, pelo fato de ser dermatologista ou cirurgião plástico, ou simplesmente por ser médico, 

não significa dizer necessariamente que não possam ocorrer problemas decorrentes de erro de 

procedimento em um paciente, seja ele causado por um médico recém-egresso da universidade 

ou por um biomédico com pós-graduação em cosmiatria, ou qualquer outro profissional 

devidamente capacitado. O tema, neste caso, migraria para uma discussão acerca da 

responsabilidade civil, em que o médico seria possivelmente responsabilizado por imperícia e 

o não médico por negligência, em princípio. Se o art. 4º, III da LAM for lido ipse litteris, pode-

                                                 
382 Resolução CFM 1.455/1995. 
383 DIBADJI, Reza R. Rescuing regulation, p. 9. 
384 CRFB, art. 170, IV: [...] “VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 
385 CRFB, art. 170, Parágrafo único: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. 
386 CRFB, art. 133: “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e 

manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. 
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se chegar à conclusão de que o fato de um não médico atender pacientes para fins cosmiátricos 

seria considerado uma conduta ilícita subsumida ao crime de exercício ilegal da medicina,387 

mas tal interpretação estaria desprovida de razoabilidade. 

No caso da cosmiatria, por exemplo, as resoluções dos conselhos profissionais de saúde 

que legitimaram os diversos profissionais de saúde a exercerem a atividade (hoje questionadas, 

mas várias ainda em vigor), recomendaram, de forma expressa, formação em curso de pós-

graduação ou especialização lato sensu.388 Aparentemente, o exercício da dermatologia estética 

por profissionais não médicos exige formação específica e habilitação comprovada pelos 

respectivos conselhos profissionais. 

A título de exemplo, no que concerne à acupuntura, a Resolução COFFITO 97/1988 

previu expressamente carga horária mínima, registro no órgão regulador, entidade educacional 

reconhecida e comprovação das bases científicas da prática para que um fisioterapeuta exerça 

a atividade.389 Além disso, é uma prática complementar e multidisciplinar (análise histórica), 

comprovadamente de baixo risco, que não chega a penetrar nas partes mais interiores da pele, 

conforme autorizada literatura médica.390 No que se refere a procedimentos mais invasivos, o 

entendimento também deve mensurar basicamente o risco do procedimento, não 

necessariamente o procedimento em si, aliado à formação e capacitação do profissional 

executor da técnica. É necessário “compatibilizar os planos da realidade e da legalidade”,391 

para se evitar excessos indesejáveis na regulação desses procedimentos.392 

                                                 
387 Código Penal - Decreto-Lei 2.848/1940: “Exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. 

Art. 282 - Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização 
legal ou excedendo-lhe os limites: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único - Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa”. 

388 Para maiores informações, ler as notas de rodapé no capítulo segundo acerca das diversas resoluções dos 
conselhos profissionais de saúde e os requisitos para o exercício da cosmiatria. 

389 Resolução COFFITO 97/1988. “Art. 1º. Para os efeitos previstos na Resolução COFFITO-60, o certificado de 
conclusão de curso de acupuntura somente será aceito e registrado no COFFITO, se o curso for ministrado 
por entidade de reconhecida idoneidade científica e educacional, comprovar carga horária mínima de 
seiscentas (600) horas, sendo 1/3 (um terço) de atividades teóricas e com duração mínima de 2 (dois) anos 
[...].” 

390 Para melhor compreensão do tema “pele”, ler: SMALL, Rebecca; HOANG, Dalano; LINDER, Jennifer. Guia 
prático de peelings químicos, microabrasão & produtos tópicos, p. 12-15, passim; e In: AZULAY, Rubem 
David; AZULAY, David Ruben; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia, p. 2. 

391 BOTTINO, Thiago. Regulação econômica e direito penal econômico: eficácia e desencontro do crime de 
evasão de divisas. In: ESTELITA, Heloísa (Coord.). Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, ano 21, vol. 101, mar-abr/2013, p. 128. 

392 A título de exemplo de atividade profissional que foi regulamentada por lei, mas cuja preparação não autoriza 
a atuação em procedimentos invasivos, pode-se citar  a Lei 13.643/2018, que regulamentou as profissões de 
esteticista, que compreende o esteticista, cosmetólogo e o técnico em estética, mas ressalvou, expressamente, 
que esta lei não compreende atividades em estética médica, nos termos definidos no art. 4º da LAM. Há ainda 
outro exemplo sobre regulamentação legal de atividade econômica estética, mas não propriamente com 
finalidade cosmiátrica ou de saúde. A Lei 12.592/2012, que dispõe sobre o exercício das atividades 
profissionais de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Essa norma, 
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Verifica-se, pois, que a crise concorrencial entre os conselhos profissionais e algumas 

atividades na área da saúde também se dá por um viés econômico, e não apenas social (saúde 

pública), pois a cosmetologia constitui importante fonte de renda para quem a exerce. A 

medicina, no geral, e a dermatologia stricto sensu, no particular, encontraram nessa área393 um 

nicho que vem sendo defendido de forma veemente pelas sociedades médicas, acusadas pelos 

demais profissionais como reserva de mercado. Esses interesses privados das associações de 

classe, quando em conflito, podem levar à utilização do Judiciário como meio de ratificação de 

seus interesses por motivo que, embora legítimos, não são os únicos a serem levados em conta. 

Se, por um lado, a suspensão das resoluções dos conselhos profissionais pelo Judiciário pode 

estar correta sob fundamento de proteção à saúde pública, por outro lado, nessas decisões 

nenhuma menção tem sido dada ao aspecto dos efeitos econômicos decorrentes das suspensões 

dessas normas, análise essa que também é esperada de uma em uma coordenação regulatória 

típica. 

Considerando o interesse social decorrente da existência de assimetria de informação 

entre o paciente e o profissional disponível, os riscos à saúde do consumidor em eventual 

ocorrência de erro no procedimento, a previsão constitucional e legal de proteção à parte mais 

vulnerável na relação de consumo, a proteção à concorrência e a existência de overlap na 

regulação da cosmiatria, chega-se à conclusão de que alguma coordenação regulatória deve 

existir nessa atividade econômica. O espaço regulatório da cosmiatria necessita de atenção do 

poder público ou de uma atuação conjunta dos próprios conselhos profissionais de saúde, tendo 

em vista as consequências da regulação excessiva e o risco à saúde pública. Mas, isso implicaria 

reconhecer a cosmiatria como atividade de interesse público, ainda que exercida por entes com 

natureza ou interesses privados. 

 

4.2   A coordenação regulatória da cosmiatria como ferramenta de garantia de proteção 

dos interesses públicos 

 

 Como já abordado no capítulo primeiro, o Estado Regulador privilegia a supervisão 

de uma atividade econômica, mais do que a execução, entendida a intervenção do poder 

                                                 
alterada profundamente pela Lei 13.352/2016, descreve não apenas as profissões, mas também regulamentou 
a relação econômica que deve existir entre os profissionais e os estabelecimentos de beleza. 

393 Disponível em: https://www.estadao.com.br/noticias/geral,dermatologia-vive-crise-de-identidade-com-a-
estetica, acessado em 17/11/2019. 
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público prioritariamente em caráter de exceção.394 No entanto, isso implica uma nova leitura 

do papel do Estado na economia como um todo, sobretudo os papéis dos diversos atores que 

compõem a nova estrutura do Estado Regulador que, além das agências reguladoras 

tradicionais, incluem o que se convencionou chamar de “novos atores” ou “terceiros”.395 

Nessa nova forma de governança, as relações entre o Estado e esses novos atores se dão de 

forma diferente da que tradicionalmente se concebe no direito administrativo (hierarquia, 

legalidade, distinção entre o público e o privado, relações de poder, etc.), privilegiando novas 

ferramentas regulatórias, como a autorregulação (das mais diversas formas), metarregulação, 

regulação compartilhada e o networking, isto é, ferramentas de resolução de conflitos no lugar 

das normas impositivas. 

 A partir desse pressuposto, é necessária uma compreensão, pelo próprio Estado, da 

responsabilidade que tem para com quaisquer atividades econômicas e que sozinho não é 

possível levar a cabo até mesmo atividades típicas de Estado, como a educação, a segurança 

e a saúde, na forma de políticas públicas. Por outro lado, cabe a esse mesmo Estado prover 

meios eficazes para que haja uma relação mais próxima entre os órgãos estatais e entidades 

paraestatais ou da iniciativa privada para que a ideia de networking seja implementada e 

absorvida pelos diversos atores, superando a rigidez na separação entre público e privado. Se 

por um lado o Estado não executa a atividade, por outro se aproxima da atividade, ou provoca 

essa aproximação, como um “parceiro” ou “coordenador”.  

 

4.2.1   A autorregulação dos conselhos profissionais e os interesses envolvidos 

 

 Como sobredito, a cosmiatria deve ser encarada como assunto de interesse público, 

visto que um dos bens jurídicos tutelados é a saúde dos pacientes, diante dos riscos próprios 

da atividade. Neste aspecto, o pêndulo do problema da regulação da atividade se desloca da 

abordagem da legitimidade do profissional, qualquer que seja ele, e se aproxima do plano da 

saúde pública. Torna-se então necessário retomar a discussão da natureza jurídica dos 

conselhos profissionais, agora por outro ângulo. 

                                                 
394 CRFB, art. 173. “Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei”. 

395 Lester Salamon chama esses novos atores de “third parties” e defende que nos últimos cinquenta anos, houve 
um aumento de órgãos dentro, ligados ou fora da estrutura dos Estados, que passaram a interagir na regulação 
das diversas atividades, a que ele prefere chamar de “nova governança”, como os bancos, as escolas privadas, 
as associações profissionais, as certificadoras, ONG’s, os grupos da sociedade civil organizada, etc. In: 
SALAMON, Lester. The Tools of Government: A Guide to the New Governance. USA: Oxford University 
Press, 2002, p. 8. 
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 Os conselhos profissionais de saúde são reconhecidos pela jurisprudência como tendo 

natureza jurídica de direito público. No entanto, argumentamos oportunamente que sua 

natureza é também privada ou híbrida.396 Não há dúvidas de que, no que concerne aos direitos 

e vantagens processuais dos conselhos profissionais, a forma de garantir a execução de seus 

títulos e cobranças em julgados, o poder fiscalizador e controle sobre os profissionais que 

vinculam e o poder regulamentar residual de que dispõem para preencher lacunas ou normas 

em branco, têm características de natureza pública. Mas, nem todas as atividades por eles 

desenvolvidas têm natureza materialmente pública. No entanto, no caso dos conflitos 

regulatórios envolvendo a cosmiatria, entre outros apresentados nessa dissertação e além, 

percebe-se um interesse misto, mas muito mais privado, classista, corporativo ou 

corporativista, interna corporis. Por exemplo, a utilização do Poder Judiciário pelas 

organizações médicas em geral para sustar ou anular as normas regulatórias dos outros 

conselhos profissionais de saúde, embora tenham diversos fundamentos, têm como resultado 

final o reconhecimento da exclusividade médica para o exercício da cosmiatria: o interesse é 

visivelmente privado.397 Da mesma forma, as diversas resoluções dos demais conselhos 

buscam a legitimação de sua atuação no espaço da cosmiatria. 

 Mais uma vez é preciso fazer menção ao fato de que o Judiciário, por carecer de 

características próprias de um órgão regulador, deixa a desejar quando atua diretamente no 

enfrentamento de controvérsias que impliquem regulação econômica. Sua tradição de julgar 

pelos argumentos e fatos trazidos, por vezes pode ceder ao “melhor ou mais bem elaborado 

discurso”, sob a pretensão de julgar segundo a legalidade, mas deixando de lado os aspectos 

idiossincráticos de cada organização autorregulada. Tanto o conhecimento técnico quanto a 

flexibilidade que se espera de um órgão de coordenação regulatória faltam aqui. Mas a 

ponderação vai além: o Judiciário também não tem tradição em resolução de conflitos em 

prazo razoável, tanto pela sua estrutura carente de pessoal suficiente, quanto pela segurança 

jurídica que pretende sinalizar. Neste caso, ao julgar os temas da cosmiatria, como resultado 

tem-se processos longos e dissociados da necessidade do mercado. Ou seja, a duração 

                                                 
396 Há quem defenda, entre os quais o atual Ministério da Economia, que a natureza jurídica dos conselhos 

profissionais seja eminentemente privada, sendo sua natureza pública utilizada intencionalmente para mascarar 
seus interesses internos, gerando um grupo fechado que se protege sob os auspícios da lei de forma 
discriminatória ou desigual com relação aos outros. A discussão empreendida pela PEC 108/2019 reforça esse 
entendimento, visto que apenas as próprias autarquias empreendem um forte lobby junto ao Congresso 
Nacional para derrubar a PEC. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/609594-entidades-criticam-
fim-da-inscricao-obrigatoria-em-conselho-profissional, acessado em 02/12/2020. 

397 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 51-52: A autora defende que a noção de não-unitária de 
“público” é necessária para se pôr de lado a ideia de que normas públicas têm relação direta com o Estado, ou 
talvez essa ideia não seja suficiente. Para ela, é mais importante o conteúdo da norma do que sua natureza. 
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razoável do processo, que é uma virtude, pesa contra a celeridade esperada para a economia, 

pois, quando o resultado é apresentado, pela sua própria estrutura institucional, percebe-se 

que não poderia ter sido atingido em menor tempo, sob pena de ser considerado precipitado. 

Tem-se aqui um paradoxo: nem rápida nem lentamente a decisão advinda do Judiciário parece 

ser eficiente. 

 A partir desse quadro pode-se concluir que, embora dotados de personalidade jurídica 

de direito público (autarquias federais), quando os conselhos profissionais atuam para 

proteger sua classe em detrimento (ou não) de outros grupos profissionais, sua natureza é 

privada. Dito isto, as normas emitidas pelos conselhos são formalmente públicas, pois 

emanam de uma autarquia que tem previsão em lei, mas também podem ter conteúdo 

materialmente público ou privado, dependendo do efeito sobre outrem. Uma norma, por 

exemplo, que disciplina a estrutura hierárquica dentro do conselho profissional ou que 

estabelece os horários de funcionamento, é formalmente pública, mas tem conteúdo 

materialmente privado. As normas que autorizaram os profissionais a exercerem determinada 

atividade, como foram os casos das resoluções do CFO, COFFITO ou CFF que regularam a 

cosmiatria para seus filiados, têm “força” de norma pública, pois emanadas de uma autarquia 

especial federal, mas o destinatário (o filiado) ou a finalidade dessas normas (autorizar seus 

filiados a exercerem a atividade econômica) é de interesse privado.398 Tais normas têm o nome 

de resoluções, mas têm efeitos próprios de lei, ainda que o objetivo seja privilegiar seus 

membros. A natureza de uma norma assim é pública. Tal conclusão sugere, pois, algum tipo 

de interesse estatal em coibir abusos ou, pelo menos, estabelecer limites ou parâmetros. 

Assim, embora conhecer a natureza da norma seja importante, no caso desses entes 

autorregulados, mais relevante será conhecer o interesse dessa norma. 

 

4.2.2   As normas dos conselhos profissionais e os interesses corporativos acima dos 

interesses públicos 

 

 Identificada a natureza jurídica das normas emanadas pelos conselhos profissionais de 

seu ponto de vista finalístico, a regulação da cosmiatria se encontra num ambiente de tensão: 

                                                 
398 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 27-28. A autora argumenta que os entes autorregulados 

desenvolvem diferentes tipos de relação com o Estado, pois estas variam conforme a natureza de seus 
participantes, sua estrutura, a forma de enforcement e especialmente o tipo de norma, se essas têm status 
legislativo, contratual ou sem natureza legal, se são gerais ou específicas, se são vagas ou imprecisas, simples 
ou complexas. Isso interferirá como o controlador, seja o Judiciário ou outros poderes, exercerá controle sobre 
a instituição. 
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como harmonizar os interesses privados e corporativos dessas autarquias e sua missão 

pública? Primeiramente, cabe relembrar que não existe órgão na estrutura do Poder Executivo 

que exerça coordenação regulatória sobre os conselhos profissionais, cabendo a cada um 

normatizar as atividades, sejam elas de natureza pública ou privada (seus interesses 

corporativos). 

 Quando a LAM foi promulgada, embora com importantes vetos, o CFM passou a 

exercer quase que uma missão fiscalizadora e controladora sobre os demais conselhos 

profissionais, não apenas quanto à cosmiatria, mas também em outras áreas. A cada nova 

norma expedida pelos demais conselhos profissionais de saúde que contrariasse os interesses 

particulares da classe médica,399 organizações médicas em várias cidades do país ingressavam 

com ações judiciais em diversos tribunais federais, a fim de impedir o exercício da atividade 

reivindicada por não médicos, como foi o caso da acupuntura, da optometria400 e da cosmiatria. 

Talvez o CFM tivesse o entendimento de que estaria exercendo sua função pública de 

proteção da coletividade da ação menos capacitada de não médicos, o que seria, até certo 

ponto, justificável. 

 Mas, o problema é ainda mais profundo. Como o CFM não tem poder de interferência 

nos outros conselhos, pois todos são igualmente dotados de autorregulação e independentes 

entre si, o caminho do Judiciário pareceu o mais adequado e confortável, por dois motivos: 

1) por ter natureza de autarquia federal, isto é, pessoa jurídica de direito público federal, tem 

a prerrogativa de ver suas demandas apreciadas por um Juiz Federal, cuja decisão tem 

repercussão em todo o país;401 e 2) a procedência de seu pedido tem duplo efeito, pois não 

apenas impede o exercício da cosmiatria por outros profissionais, como também legitima e 

garante ao médico o privilégio do resultado em seu favor e a toda a classe, não apenas a um 

médico particular ou um grupo específico de médicos (as sociedades médicas, por exemplo). 

Obviamente que o contrário também é verdade, pois no caso de uma liminar ser indeferida ou 

um processo ser julgado improcedente, o resultado seria a consolidação da norma do conselho 

profissional concorrente e a perda de exclusividade da atividade defendida como sua, como 

foi o caso do processo CFM x CFBM, cuja sentença favorável ao CFM foi suspensa em grau 

                                                 
399 O processo mais antigo estudado nessa dissertação foi ajuizado em 2013, no TRF-1, tendo como partes o CFM 

e o CFF, logo após a edição da LAM. Ver: ACP 0060624-78.2013.4.01.3400-DF. 
400 Recentemente o STF, por meio da ADPF 131, limitou a atuação dos optometristas sob o fundamento de que “a 

incolumidade da saúde de parcela de população mais frágil do ponto de vista do conhecimento técnico-
econômico-social deve ser preservada”, cabendo ao legislador federal regulamentar a profissão. Disponível 
em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=447317, acessado em 11/12/2020. 

401 O art. 21 da Lei 7.347/85 dispõe que se aplicam, no que for cabível o Código de Defesa do Consumidor, e o 
art. 90 deste diploma faz remissão àquela norma. Pode-se ter um exemplo deste efeito no julgamento do 
Recurso Especial STJ nº 1.243.887/PR. 



109 
 

de recurso, permitindo aos biomédicos exercerem a cosmiatria enquanto o recurso pender de 

julgamento.402 

 Seja um caso ou outro, o que se constata é um interesse privado sendo levado ao 

Judiciário para beneficiar ou prejudicar esse ou aquele grupo particular. Com isso, cria-se um 

fenômeno de privatização de um assunto que deveria ser de interesse público e que, associado 

à judicialização, tem como resultado uma decisão de mérito que não passa pelo crivo de 

critérios regulatórios como, por exemplo, uma consulta pública ou uma análise de impacto 

regulatório.403 Isto é, ao se deparar com questões de ordem pública, mas manejada por entes 

com interesses privados, o Judiciário acaba por decidir assuntos com relevância social e 

econômica, sem a participação da administração pública direta, ou mesmo sem sua oitiva 

(apenas das “partes” do processo e, não exatamente, dos playeres envolvidos no conflito 

regulatório). Aqui tem-se uma constatação intrigante: os interesses das partes de fato são 

privados, como já abordado neste capítulo, pois cada conselho defende seu ponto de vista e 

seu direito em exercer a cosmiatria como parte no processo; no entanto, o resultado da decisão 

tem repercussão pública, isto é: o que o Judiciário determinar, todos os cidadãos e as 

organizações, indistintamente, terão que aceitar e se submeter, o que pode acarretar a 

limitação de direitos, como o exercício de profissão e da concorrência e da própria proteção 

à saúde pública, que fica confinada a uma decisão judicial, cuja sentença é favorável ou 

contrária a um grupo particular para cumpri-la. 

 Ora, por mais que o Judiciário tenha legitimidade para decidir em última instância os 

excessos de uma atividade ou norma de uma autarquia, o interesse (não dos envolvidos, mas 

da matéria) precisa ser considerado para além de uma querela entre particulares e, pelo menos 

nos exemplos trazidos nesta dissertação, aparentemente o Judiciário tem se limitado a julgar 

as causas levando em conta, sobretudo, os fatos trazidos pelas partes, as leis e as resoluções 

                                                 
402 Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 0063639-65.2016.4.01.0000-DF. 
403 A título didático, foi promulgada a Lei 13.874/2019, conhecida como Lei da Liberdade Econômica, que 

prevê entre outras coisas: “Art. 5º  As propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse 
geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas por órgão ou entidade da 
administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização 
de análise de impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato 
normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. Parágrafo único.  Regulamento disporá 
sobre a data de início da exigência de que trata o caput deste artigo e sobre o conteúdo, a metodologia da 
análise de impacto regulatório, os quesitos mínimos a serem objeto de exame, as hipóteses em que será 
obrigatória sua realização e as hipóteses em que poderá ser dispensada”. Embora os conselhos profissionais 
de saúde não sejam parte da administração pública centralizada, como órgãos reguladores que são, poderiam 
levar em conta essa exigência legal para reduzir os riscos de decisões corporativistas quando normatizam 
atividades econômicas. 
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dos próprios conselhos, além da impressão pessoal do magistrado,404 aqui entendida como seu 

livre convencimento. A coordenação regulatória da cosmiatria pelo Judiciário, nesta 

dissertação chamada de imprópria, mostrou-se inadequada também porque a intenção de 

quem provocou o Judiciário para decidir sobre a legitimidade para o exercício da cosmiatria 

foi, na realidade, pelo menos pelos resultados observados, uma tentativa de capturar o 

controlador,405 como aconteceu no caso da acupuntura.406 Um exemplo claro tratado no 

terceiro capítulo foi a liminar concedida para sustar a Resolução COFEN 529/2016. Embora 

seja verdade que é desejável ao médico especialização para se exercer a cosmiatria, não é 

verdade que apenas os filiados à SBCP e à SBD são autorizados a atuar em dermatologia 

estética, como argumentado na petição das associações médicas para fundamentar sua 

pretensão de estarem mais aptos a exercê-las, sem pôr em risco a saúde dos pacientes. 

Qualquer médico está autorizado a realizar um procedimento médico, sob sua 

responsabilidade.407 Sem perícia ou consulta pública, o Judiciário acatou a afirmação como 

verdade e derrogou a dita Resolução, liminarmente, tendo sido confirmado, posteriormente, 

por sentença e acórdão por um tribunal federal. 

  

4.3   A coordenação regulatória como forma de contenção da autorregulação em um 

contexto de governança 

 

 Os exemplos trazidos pela cosmiatria e pela acupuntura demonstram que uma 

organização dotada de autorregulação pode se valer do direito constitucional à 

inafastabilidade do Judiciário408 com a finalidade de obter vantagem. Como os conselhos 

                                                 
404 Como apontado no capítulo terceiro, em geral, nos processos analisados não houve produção de prova pericial 

para melhor se instruir os casos, para se chegar a uma conclusão técnica diante de um tema complexo e para 
se concluir que esse ou aquele procedimento seria melhor realizado por um ou outro profissional. Tampouco 
foram levados em conta os fatos concretos de erros em procedimentos ou a formação dos profissionais não 
médicos, mas o mero potencial de dano decorrente do que diz a lei sobre os limites de cada profissão. 

405 Em geral, a doutrina trabalha o tema da captura em relação às agências reguladoras. Mutatis mutandis, a 
expressão “captura do controlador” é utilizada impropriamente para representar o quanto o conselho 
profissional de saúde, como detentor dos conhecimentos técnicos da atividade econômica, utiliza-se da 
assimetria de informação em relação ao magistrado para que este chegue à conclusão jurídica que lhe aproveite. 
Para uma melhor compreensão da teoria da captura, ler: JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências 
reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002, p. 356-373. Na página 373 o autor afirma: “Mascara-
se a decisão puramente política mediante sua implementação por meio de uma agência, a qual invoca critérios 
técnicos para produzir aquilo que é pura e simplesmente determinação oriunda de instâncias políticas 
superiores”. 

406 ARE nº 1.099.652-DF (Processo Original 0032814-51.2001.4.01.3400-DF). 
407 Processo Consulta do CFM nº 11/2009. 
408 CRFB, art. 5º, XXXV: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Para 

alguns autores, como Eduardo Jordão, esse princípio não significa necessariamente que o Judiciário não possa 
apreciar, mas ele mesmo se auorreconheça como inábil para processar e julgar temas ligados à regulação. Nas 
palavras do autor: “Em definitivo, portanto, não há obstáculo constitucional à limitação do controle jurisdicional 
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profissionais de saúde não respondem diretamente a nenhum outro órgão hierarquicamente 

superior, o Estado, enquanto administração pública, não participa desse processo, não é 

sequer ouvido durante os processos, nem pode opinar sobre um assunto que tem natureza de 

interesse público, mas está nas mãos de entes com interesses sabidamente privados. 

Neste aspecto, deve-se ter em conta a advertência de que a autorregulação não deve 

ser concebida como um grupo de ilhas isoladas e autônomas que atuam independentemente,409 

cada uma ocupando-se exclusivamente de seus próprios interesses, mas precisa ser encarada 

como um arquipélago com unidades insulares interdependentes, que respeitam uma 

orientação normativa, não necessariamente hierárquica, mas pelo menos compartilhada. A 

autorregulação não representa, pois, soberania regulatória,410 embora as organizações 

autorreguladas tenham autogoverno. 

Associado ao que já discutido no capítulo segundo, a natureza jurídica e as normas 

produzidas por estes entes devem estar alinhadas com os limites e extensões constitucionais. 

Deve ser analisado, também, se a norma editada pelo conselho profissional afeta direitos 

transcendentes aos da própria existência do ente autorregulado; se isso ocorrer, deve ser 

contido, seja pelo Judiciário, seja pela própria administração pública, por meio das 

ferramentas disponíveis na regulação, para além da mera análise das normas emitidas pelos 

conselhos. 

Há, possivelmente, um inadequado conceito do que seria uma organização 

autorregulada. Se os interesses dos conselhos profissionais de saúde forem unicamente 

privados, o caráter normativo de suas normas precisará ser formalmente alterado para que não 

haja vinculação de terceiros que não fazem parte da classe profissional, pois a autorregulação 

absoluta, neste caso, pode se tornar em “clube privado” de direito público, o que não é o 

propósito nem a intenção da autorregulação.411 

Tecidas estas considerações, deve-se questionar se a forma como as decisões dos 

conselhos profissionais de saúde têm regulado a cosmiatria requer coordenação regulatória 

                                                 
e à adoção de postura judicial deferente em relação, por exemplo, a escolhas técnicas ou políticas realizadas por 
entidade administrativa especializada, nem por determinação legislativa, muito menos por opção jurisprudencial de 
tribunais superiores.” Disponível em: JORDÃO, Eduardo. A leitura e as “leituras” do art. 5º, XXXV, da 
Constituição Federal. Jota, 05 nov. 2019. Concorda com ele Carlos Ari Sundfeld quando afirma que “nem 
sempre a competência é dos juízes”. SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para céticos. 2. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014, p. 71-72. 

409 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 25.  
410 WESTERMAN, Pauline. Who is Regulating the Self? Self-Regulation as Outsourced Rule-

Making. Legisprudence, 4(3):225-241, December, 2010, p. 230. 
411 Em artigo de opinião, João Manoel de Lima Júnior afirma: “Devemos parar de achar que a autorregulação é 

um ‘clube privado’, pois não é”. Disponível em: http://bit.ly/autorregulacao, acessado em 17/12/2020. 



112 
 

ou não, a partir da constatação de que o interesse público envolvido justifica alguma 

contenção para essa atividade econômica. 

 

4.3.1   Os limites da autorregulação diante dos bens jurídicos protegidos 

 

Conforme argumentou Julia Black, “a essência da autorregulação é um processo de 

governo coletivo”.412 Pela própria natureza, a autorregulação não é um processo decisório de 

poucos indivíduos, como se fosse uma pequena empresa composta de alguns sócios, mas 

normalmente é resultado da convergência de vontade de um grupo de pessoas ou de 

instituições. Por essência, o espaço democrático nesses entes ocorre costumeiramente, pois 

envolve diversos interesses que são estudados, ponderados, deliberados e aprovados. A 

característica principal desses processos decisórios, todavia, é que os interesses, embora 

coletivos, envolvem o consenso em benefício do próprio grupo que representam.413 Isto é, 

embora haja um processo democrático interna corporis que leva a uma decisão por votação 

e um “processo legislativo” aparentemente legítimo, a intenção do grupo que decide e a 

própria decisão em si são limitadas aos interesses do mesmo grupo e em favor dele. Ou seja, 

a decisão é ontológica e teleologicamente pretensiosa, sem levar em conta necessariamente o 

aspecto da alteridade414 ou a repercussão decisória quanto aos “outros” envolvidos como 

reflexo de suas resoluções. 

 

4.3.1.1   A função dos conselhos profissionais de saúde dentro das políticas públicas e os 

direitos envolvidos 

 

A natureza público-privada dos conselhos profissionais em geral, já debatida em 

outras ocasiões nesta dissertação, encontra ainda outro limite: a função sócio-político-

econômica que desenvolvem. Retomando a temática da natureza jurídica das normas emitidas 

                                                 
412 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 25-27, passim. 
413 Ibidem, p. 35. 
414 TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. 2. ed. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 

1999, p. 98. “Alteridade” é um termo utilizado pelas ciências sociais para definir a relação existente entre a 
visão de um determinado sujeito (seja indivíduo, povo ou classe) com o outro e vice-versa, enquanto percepção 
de sua existência. Pode ser aplicada aqui para o grau de empatia ou antipatia que exista entre “diferentes” que 
se encontram e se relacionam. Todorov foi um historiador que aplicou o conceito ao estudar o descobrimento 
das Américas da perspectiva do “encontro” entre diferentes e como cada um enxergava “o outro”. É importante 
mencionar que doutrinadores como Julia Black também estudam o fenômeno desse “interesse” pelos outro a 
partir do que chamou de “autopoiese” (e lei reflexiva), a partir da percepção dos sujeitos (sejam pessoas ou 
instituições), considerando a fragmentação da sociedade em sistemas e subsistemas, como direito, política, 
religião, economia e a natureza desses sistemas. In: BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 44. 
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por essas autarquias federais (incluindo suas representações regionais), deve-se compreender 

que, ao expedir uma norma que imponha qualquer restrição a direito alheio, deve ser 

considerado o quanto de restrição essa norma alcança. Por exemplo, se um filiado ou 

associado de um conselho profissional é disciplinado porque não renovou suas credenciais, 

se as normas internas do conselho assim o exigem, aparentemente não há nenhum direito 

sensível a ser controlado; trata-se de um assunto próprio e de organização interna. No entanto, 

se ao expedir uma norma que afirma que os profissionais de determinado conselho estão 

liberados ou proibidos de exercerem essa ou aquela atividade, deve-se verificar se a amplitude 

dessa norma limita ou expande direitos. 

Ao tratar muitas vezes de questões de ordem pública sensíveis, a autorregulação deve 

render-se a um conceito mais constitucionalizado e próximo de sua função social e mesmo 

política, transcendendo os meros interesses de classe. Talvez esse seja um dos motivos para 

que o Judiciário, quando confrontado pelo overlap, tenha se atido apenas às normas frias e 

não ter dado tanta atenção, por exemplo, aos aspectos regulatórios econômicos envolvidos 

nas resoluções dos conselhos profissionais. Sendo um órgão de controle de situações trazidas 

a seu conhecimento, aplica-se a norma e tem-se um julgamento a partir dos argumentos 

trazidos pelas partes. 

No caso concreto da cosmiatria, quando os biomédicos decidiram autorizar seus 

filiados a executarem procedimentos estéticos anteriores à LAM (resoluções CFBM 197/2011, 

200/2011, 214/2012 e Resolução Normativa CFBM 01/2012), aparentemente não havia 

nenhuma lei em tese que os impedisse de exercer essa atividade econômica: houve uma 

ampliação de direito, pois até então a biomedicina lidava basicamente com análise 

laboratorial, como a lei que regulamentou a profissão verificada no capítulo segundo.415 

Imediatamente, o COFFITO representou o CFBM junto ao Ministério Público Federal por ter 

extrapolado os limites normativos da profissão de biomédico.416 O fundamento utilizado pelos 

fisioterapeutas foi a própria Lei da Biomedicina. No entanto, os próprios fisioterapeutas 

posteriormente expediram normas sobre a fisioterapia dermatofuncional.417 Com o advento da 

LAM, o CFM passou a litigar contra praticamente todos os outros conselhos profissionais que 

normatizavam a cosmiatria, por estarem “legislando”, em tese, contrariamente à lei [do Ato 

Médico] ou às próprias leis que criaram tais profissões e seus conselhos de classe profissional. 

                                                 
415 Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979. 
416 Disponível em: 

https://biomedicinaestetica.bmd.br/coffitorepresentaaoministeriopublicofederaldodfvisandoaanulacaodaresol
ucaodocfbm, acessado em 09/12/2017. 

417 Resolução COFFITO 94/2011. 
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O Judiciário tem dado prioridade a uma interpretação legalista, especialmente 

aplicando a hierarquia das normas ao exercer o controle sobre essas resoluções. No entanto, 

ao analisar as decisões que em geral privilegiam o princípio da legalidade para sustar ou 

anular as normas dos conselhos profissionais de saúde, especialmente os exemplos trazidos 

acima, aparentemente gera-se uma contradição ao se concluir que não seria a forma mais 

eficiente para “coordenar” a regulação da cosmiatria. Por um lado, deve-se respeitar a 

hierarquia das normas (no caso de resoluções posteriores à LAM); por outro, deve-se priorizar 

a anterioridade da norma, ainda que hierarquicamente inferior, pelo direito adquirido. 

É possível, no entanto, encontrar um ponto de encontro a partir da regulação. As 

normas podem ser interpretadas de forma integrada e segundo uma ratio regulatória: 

liberdade econômica, intervenção mínima, equidistância entre os partícipes da atividade 

econômica, proteção a direitos constitucionalmente garantidos, equidade, etc. Isto é, se uma 

norma emitida por um ente de natureza pública cria ou reduz direitos que impactam princípios 

constitucionais como a liberdade de profissão, a concorrência, a pluralidade competitiva, a 

saúde pública, etc., tal norma não pode ter formação, gênese ou criação estanque unilateral, 

particular. 

Não podem os entes autorregulados tomar tal tipo de decisão sem levar em conta 

interesses mais gerais e amplos; em outras palavras, os interesses de “outros”.418 É nesses 

casos que a natureza público-privada dos conselhos profissionais precisa ser analisada como 

se órgãos públicos fossem, e suas normas carecem de controle, seja ex ante ou ex post. E isso 

é ter consciência de sua função política, econômica e também social. 

 

4.3.1.2  A insuficiência da interpretação da LAM pelo Judiciário como ameaça à 

regulação da cosmiatria 

 

Até aqui temos verificado que a coordenação regulatória (ainda que imprópria) tem 

sido realizada ex post, isto é, após o conflito instalado, a partir da atuação do Judiciário como 

órgão de controle. Todavia, o interesse público envolvido deve instigar a uma atuação não 

apenas pela via judicial, mas pela própria administração pública, seja ex ante seja ex post. 

Alguns exemplos podem contribuir para formar esse entendimento e trazer o tema dos 

conflitos decorrentes da interpretação da LAM para dentro da teoria da regulação. 

                                                 
418 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 30. 
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No caso concreto da cosmiatria, é perceptível que a LAM é um marco regulatório 

importante para o exercício da cosmiatria, na medida em que afirma que “indicação da 

execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou 

estéticos”419 são atividades privativa de médico. Mas, historicamente, como já abordado no 

capítulo terceiro, a criação da LAM foi precedida de grande debate legislativo e uma forte 

pressão, não apenas do CFM, mas também dos outros conselhos profissionais de saúde. Além 

disso, houve diversos vetos ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, exatamente 

quanto ao artigo 4º da LAM, no que se refere a um “excesso” do que seria precisamente 

procedimento invasivo. É inegável que tais vetos levaram a um determinado grau de 

esvaziamento da mens legis prevista no projeto de lei original, fortemente influenciada pela 

presença maciça de um lobby da classe médica.420 Esses vetos já demonstram que o próprio 

conceito é vago e poderia ou deveria ser preenchido por normas suplementares. 

Essas normas setoriais, porém, devem estar alinhadas não apenas com a terminologia 

“procedimento invasivo [...] estético”, mas com a atividade econômica estética em si, isto é, 

a cosmiatria como um todo, uma vez que essa, sim, é uma atividade econômica típica que 

envolve, entre outras coisas, procedimentos invasivos. O próprio CFM poderia ter emitido 

normas para dar maior precisão a essa terminologia tão ampla, mas não o fez, preferindo o 

caminho da judicialização para consagrar a imprecisa expressão prevista no marco legal de 

forma extensiva e garantir para si o mercado integral da cosmiatria. O resultado pretendido 

com essa política, pois, para inexistir conflito regulatório em cosmiatria, seria nenhum outro 

conselho expedir qualquer norma que possa incluir procedimentos na pele, evitando 

contendas e consolidando a hegemonia dos médicos diante do que consagrou na literatura de 

“ato médico”.421 

Se a afirmação acima e a lógica dela decorrente estiverem corretas, não é possível se 

obter uma norma pretensamente “perfeita” ou “adequada” para regular a cosmiatria, sem que 

                                                 
419 LAM, art. 4º, III. 
420 Essa não é a única constatação de que o CFM buscou garantir seus interesses privados nas políticas públicas. 

Quando do projeto Mais Médicos, a classe médica se mobilizou para impedir a aprovação do programa, sob a 
alegação de que o Estado estaria se imiscuindo em assuntos internos da classe médica e que a contratação de 
médicos estrangeiros era desnecessária e um risco à saúde pública. Mais recentemente, com o Programa 
Médicos para o Brasil, agiu corporativamente para garantir seus interesses na validação de diplomas de 
egressos de cursos de medicina cursados no exterior. Disponível em: https://portal.cfm.org.br/artigos/mais-
medicos-e-o-medicos-pelo-brasil, acessado em 11/12/2020. 

421 O Conselho Federal de Medicina, em sua Resolução nº 1.627/2001, passou a anuir o que seria um ato médico. 
Em seu art. 1º, define o ato profissional de médico como todo procedimento técnico-profissional praticado por 
médico legalmente habilitado, dirigido à prevenção primária, secundária ou terciária. Disponível em: COHEN, 
CLAÚDIO. Ato médico. Rev. Assoc. Med. Bras., São Paulo, v. 48, n. 1, p. 13, mar. 2002. Disponível 
em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302002000100016&lng=pt&nrm=iso, 
acessado em 11/12/2020. 
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haja uma cooperação entre os envolvidos com a atividade estética. O overlap regulatório é 

resultado, então, de uma vindicação particular de cada conselho, de sua própria interpretação 

do marco regulatório – a LAM –, mais de suas claras possíveis exceções do que mesmo da 

disposição da lei, o que resulta num verdadeiro “salve-se quem puder”, a fim de ocupar algum 

lugar nesse espaço regulatório que é mais antagônico do que cooperativo. Quanto mais aberto 

for o entendimento do que é procedimento invasivo, mais conflito existirá. Quanto menos um 

conselho regular atividade que se aproxime do procedimento invasivo, menos cooperação 

existirá e mais coordenação regulatória seria necessária para evitar judicialização. 

Como se não bastassem as dificuldades de se restringir ou ampliar o conceito do termo 

“procedimento invasivo” aplicado às atividades estéticas, o próprio SUS estabeleceu políticas 

acerca da saúde pública que incluíram procedimentos que, teoricamente, seriam atividades 

privativas de médicos e os considerou como espaço de atuação compartilhada ou 

multiprofissional, como foi o caso da acupuntura, da cromoterapia, dos florais de Bach e da 

homeopatia, que são exercidas algumas vezes por médicos e outras por profissionais da saúde 

em geral, largamente incorporados aos programas de saúde mantidos pelo SUS.422 

Ao fazer isso, é inegável que o Poder Executivo federal, através de seu Ministério da 

Saúde, decidiu intervir em determinadas atividades que seriam próprias dos conselhos 

profissionais autorregulados, pois o interesse público justificava tal intervenção. Apesar de a 

autorregulação ser uma solução inteligente nessa nova formatação em que o Estado trabalha 

com diversos atores, pois esses entes autorregulados talvez possuam melhor expertise para 

“legislar” em sentido amplo sobre temas econômicos com mais precisão, tecnicidade e 

melhores resultados,423 se há interesse público na matéria, a autorregulação não pode ser 

absoluta, pois os entes autorregulados têm uma responsabilidade política e social que deve 

                                                 
422 Conforme informações obtidas do sítio do Ministério da Saúde, “as Práticas Integrativas e Complementares 

(PICS) são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados 
para prevenir diversas doenças como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas 
como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
oferece, de forma integral e gratuita, 29 procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares (PICS) à 
população. Os atendimentos começam na Atenção Básica, principal porta de entrada para o SUS. Evidências 
científicas têm mostrado os benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas 
integrativas e complementares. Além disso, há crescente número de profissionais capacitados e habilitados e 
maior valorização dos conhecimentos tradicionais de onde se originam grande parte dessas práticas. 
Considerando a atenção básica e os serviços de média e alta complexidade, existem atualmente 9.350 
estabelecimentos de saúde no país ofertando 56% dos atendimentos individuais e coletivos em Práticas 
Integrativas e Complementares nos municípios brasileiros, compondo 8.239 (19%) estabelecimentos na 
Atenção Básica que ofertam PICS, distribuídos em 3.173 municípios”. Disponível em: 
https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/praticas-integrativas-e-complementares, acessado em 11/12/2020. 

423 SALAMON, Lester. The Tools of Government, p. 3. 
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estar alinhada com o bem geral da sociedade e as políticas públicas de interesse geral do 

país.424 

Chega-se à conclusão que a atuação do Judiciário, até aqui estudada, é mais um 

sintoma de falta de coordenação regulatória do que o desempenho de algum exercício de 

coordenação. A experiência de submeter ao Judiciário o conflito regulatório comprovou, 

então, a insuficiência desse órgão em coordenar os envolvidos. O Judiciário pode até 

sistematizar as normas como missão institucional, mas não conseguirá coordenar os atores.425 

E, mesmo assim, ao sistematizar as normas, afeta os atores positiva ou negativamente. 

  

4.3.2   Precedentes de intervenções do Estado na autorregulação do CFM 

 

Um exemplo recente de “intervenção” por interesse público em atividade 

aparentemente privativa do CFM foi a telemedicina. Essa modalidade de atividade médica é 

regulamentada pelo CFM por meio da Resolução CFM 1.643/2002, entre outras resoluções 

esparsas.426 No início dos primeiros casos de infectados pela pandemia de COVID-19 no 

Brasil, em março de 2020,427 quando grande parte das clínicas e consultórios médicos teve 

que suspender suas atividades por conta da implantação de estratégias de distanciamento 

social para contenção da disseminação do coronavírus, o CFM expediu um ofício ao 

Ministério da Saúde opinando pela utilização da telemedicina “em caráter de excepcionalidade 

e enquanto durar a batalha de combate ao contágio da Covid-19” apenas em algumas de suas 

modalidades.428 Um dia depois, o Ministério da Saúde expediu uma portaria autorizando a 

                                                 
424 BLACK, Julia. Constitutionalising Self-Regulation, p. 34. 
425 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para céticos, p. 75-84, passim. O autor, ao discutir sobre a 

competência dos Juízes ao julgar valendo-se de princípios pode ser aplicada ao caso. Ao decidir sobre critérios não 
adequados à complexidade que o caso exige, o Judiciário passa a assumir um ônus que não é seu e para o qual não 
está preparado para lidar, que é a análise regulatória. O autor elenca ainda alguns motivos para o Juiz não se imiscuir 
em questões regulatórias reservadas à administração pública: decisões judiciais são difíceis de mudar e parte do que 
faz é ônus do legislador. Se o Judiciário pretende assumir o papel do legislador ou do regulador, teria que assumir 
também o ônus a estes reservados. 

426 Em sua primeira norma sobre o assunto, a Resolução CFM 1.643/2002, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
definiu-a como sendo “o exercício da Medicina através da utilização de metodologias interativas de 
comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde” (art. 1º). 
Dezesseis anos mais tarde, a Resolução CFM 2.227/2018 revogou expressamente a norma anterior, trouxe 
diversas inovações e restringiu as hipóteses legais de telemedicina, trazendo novidades que implicariam em 
custos e limitações: normatizou modalidades de telemedicina – teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, 
etc. No entanto, um mês depois, essa normativa foi revogada pela Resolução CFM 2.228/2019, que revigorou 
a resolução de 2002. Além dessas, há outras resoluções, pareceres e notas técnicas expedidas pelo CFM e pelos 
conselhos regionais de medicina (CRMs) que normatizam pontos específicos da telemedicina. 

427 Com o agravamento da crise causada pela COVID-19, foi aprovado o Decreto Legislativo nº 6/2020, 
reconhecendo a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da 
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

428 OFÍCIO CFM nº 1756/2020 – COJUR, de 19 de março de 2020. 
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utilização da telemedicina de forma mais ampla, determinando parâmetros para prescrição e as 

situações excepcionais de atendimento.429 Com isso, vê-se um interesse geral sendo priorizado 

sobre os interesses particulares do órgão autorregulado, mesmo contrariamente à posição 

deste.430 

Menos de um mês após a edição da portaria do Ministério da Saúde, o Congresso 

Nacional aprovou uma lei normatizando a atividade de telemedicina,431 aparentemente 

substituindo atribuição regulatória do CFM, que já tinha resoluções tratando do tema e estudava 

a sua atualização; mas, devido ao interesse público e social envolvido, o legislador agiu ex ante 

para não deixar dúvidas de que teria poderes para decidir sobre o tema, ainda que 

excepcionalmente diante do quadro de calamidade pública declarado. 

O Projeto de Lei aprovado,432 porém, deixou ao CFM a atribuição de normatizar a 

modalidade de atendimento após o fim da calamidade pública. Esse artigo específico (6º), entre 

outras partes do Projeto de Lei, foi vetado pela Presidência da República, sob o argumento de 

que o tema deve ser regulado em lei.433 Posteriormente, o Conselho Nacional rejeitou os vetos, 

mantendo a regulamentação posterior ao período de calamidade pública pelo CFM. Neste caso, 

vê-se como o interesse público deve ser privilegiado e priorizado quando real e potencialmente 

ameaçado pelo poder de autorregulação de um ente que, pelo menos teoricamente, estaria 

encarregado de regular e não o faz ou o faz de forma limitada. Da mesma forma, a derrubada 

dos vetos demonstra que o tema é de fato de competência do órgão regulador típico – CFM – 

em situações de normalidade,434 por ter este melhor competência para decidir tecnicamente 

sobre o tema. 

                                                 
429 Portaria MS 467/2020, de 20 de março de 2020. O autor desta dissertação foi convidado a participar da 

elaboração dessa normativa que, a priori, seria interministerial entre os Ministérios da Saúde e da Economia. 
Na ocasião, uma portaria que permitisse a teleconsulta mostrava-se necessária para suprir a lacuna de produção 
econômica deixada não apenas para os médicos, mas para outros profissionais de saúde impedidos de trabalhar 
pelas regras de distanciamento social implementadas por estados e municípios em todo o Brasil. 

430 O autor desta dissertação escreveu artigo de opinião sobre o tema. Disponível em: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/coronavirus-e-telemedicina-uma-oportunidade-aproveitada-
26032020, acessado em 01/12/2020. 

431 Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020: “Dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo 
coronavírus (SARS-CoV-2)”. 

432 PL 696/2020, de iniciativa da Deputada Federal Adriana Ventura pelo Estado de São Paulo. 
433 Mensagem de Veto nº 191, de 15 de abril de 2020: “Art. 6º Competirá ao Conselho Federal de Medicina a 

regulamentação da telemedicina após o período consignado no art. 2º desta Lei.” Razões do veto: “A regulação 
das atividades médicas por meio de telemedicina após o fim da atual pandemia é matéria que deve ser regulada, 
ao menos em termos gerais, em lei, como se extrai do art. 5º, incisos II e XIII, da Constituição.” 

434 É importante que praticamente todos os conselhos profissionais da área da saúde expediram resoluções sobre a 
teleconsulta para seus profissionais, sem necessidade de lei regulamentadora. Nestes casos, nenhuma resolução 
afetou ou interferiu no âmbito do exercício profissional de outras classes profissionais, nem dos próprios 
pacientes, ao contrário da posição do CFM que resistia à sua utilização para seus próprios filiados. 
Aparentemente, o CFM não entendeu a relevância dessa ferramenta como uma política pública ou de interesse 
público, mais do que para a própria classe médica. 
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Em suma, da mesma forma que ocorreu com a telemedicina, sendo a LAM uma lei 

federal e os conselhos profissionais autarquias federais, e, havendo interesse público na 

atividade econômica da cosmiatria, espera-se que os conselhos normatizem essa atividade de 

acordo com o interesse público envolvido, e, não o fazendo, cabe à administração pública ou 

ao próprio Judiciário, controlar ou proporcionar alguma coordenação regulatória sobre o 

assunto. 

 

4.4   Constatações e proposições para a coordenação regulatória em cosmiatria 

 

Diante dessa realidade de ausência de coordenação e de consenso regulatório, resta 

conjugar a realidade da regulação da cosmiatria no Brasil com algumas possibilidades 

sugeridas pela teoria da regulação, a fim de buscar eventuais oportunidades de reduzir o 

conflito regulatório na cosmiatria. Indefinição talvez caracterize a problemática dessa 

atividade econômica, seja pela natureza jurídica de quem regula, pela legislação envolvida na 

atividade profissional empreendida e pela própria necessidade de mais cooperação para um 

nicho econômico que envolve diversos profissionais e pessoas que buscam esse serviço. 

 

4.4.1   O dever do Estado em prover coordenação regulatória diante da falta de consenso 

regulatório 

 

A primeira percepção é de que o próprio Estado deve se posicionar sobre o alcance da 

autorregulação dos conselhos profissionais de saúde. A polêmica indefinição sobre sua 

natureza jurídica (pública, privada ou híbrida) tem mais relevância do ponto de vista da 

natureza de suas normas do que necessariamente sobre sua relação com a administração 

pública, especialmente quando essas normas atingem direitos garantidos ou bens jurídicos 

protegidos, como é o caso da saúde pública e regulação econômica. Se o que os conselhos 

profissionais executam são atividades que afetam a saúde dos cidadãos, por exemplo, esses 

entes atuam como implementadores de negócios públicos, não de atividades particulares.435 

Um ente público não precisa ser necessariamente parte da administração pública para que 

exerça um encargo público.  

O Estado Regulador no Brasil, neste caso, precisa compreender seu papel na nova 

governança e reconhecer-se como responsável por um relacionamento baseado num sistema 

                                                 
435 SALAMON, Lester. The Tools of Government, p. 2. 
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de redes horizontais menos hierarquizado, mas em que as partes estão envolvidas de tal forma 

que a atuação de um tenha implicações e interdependência com o outro. Em outras palavras, 

não apenas os diversos entes autorregulados que dividem determinada atividade devem se 

inter-relacionar, mas o Estado deve proporcionar, e mesmo participar, desta relação em que 

o conceito de público versus privado é substituído por público plus privado. A partir de uma 

atuação intencional e propositada, a administração pública poderia promover alguma 

coordenação regulatória e, a partir das ferramentas disponíveis pela teoria da regulação, 

reduzir o overlap regulatório na cosmiatria. 

Deve-se superar a ideia de se conceber a regulação como ferramenta necessária apenas 

para as atividades econômicas afetas às agências reguladoras tradicionais e perceber que, 

mesmo em atividades não tão estruturais, há necessidade de coordenação regulatória para 

evitar danos e riscos. No entanto, até o momento não se percebe nenhum movimento ou 

iniciativa nesse sentido, a não ser o controle que vem sendo exercido pelo Judiciário, 

provocado quase sempre pelas organizações médicas como forma de manter a exclusividade 

do exercício da cosmiatria. 

Neste caso, é necessário mencionar que a existência de tantos processos judiciais 

envolvendo o assunto já seria um sinalizador para o Estado de que há problemas nessa 

atividade econômica e que a autorregulação não está sendo suficiente nem eficiente para 

regular o mercado, exigindo alguma coordenação regulatória, não necessariamente baseada 

no command and control, mas a partir de outras ferramentas que utilizam alguma forma de 

“orquestragem” regulatória, como a persuasão ou a negociação, como defendeu Salamon 

Lester.436 Quando vários entes detêm um mesmo bem, com a possibilidade ou potencial de 

excluir outros, ocorre um fenômeno de subaproveitamento do bem, pois não apenas um se 

sente apto a exercer seu direito de “coproprietário”, mas também não está disposto a deixar 

que outro o exerça.437 

Partindo da premissa de que, em geral, os entes autorregulados têm interesses 

privados, e muitas vezes esses interesses se exteriorizam por meio de suas normas, não se 

espera que naturalmente tais entes assumam tal iniciativa, embora seja necessário. Nesta 

dissertação, vimos dois exemplos de regulação compartilhada. A primeira se referiu à 

                                                 
436 SALAMON, Lester. The Tools of Government, p. 8-9. 
437 HELLER, Michael A. The Tragedy of the Anticommons: Property in the Transition, p. 623-625. Para o autor, 

ao aplicar o conceito de “anti-bem comum” à propriedade, ocorre a “tragédia dos anticomuns” quando 
determinado recurso é subutilizado ou subaproveitado por falta de consenso. Mutatis mutandis, pelo conflito 
regulatório instalado, a cosmiatria não atinge seu ponto ótimo, ao passo que, se houvesse consenso coordenado, 
talvez existisse melhor aproveitamento da atividade econômica. 
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iniciativa do CFM e do CFO em regularem em resolução conjunta os procedimentos crânio-

maxilo-faciais. Aparentemente é indubitável que a resolução não implicou a exclusão de 

nenhum dos profissionais na realização do ato e, ao final, ambos tiveram benefícios 

recíprocos.438 No caso da respiração mecânica, compartilhada por médicos, fisioterapeutas e 

enfermeiros, não houve resolução conjunta, mas existiu um claro limite de atuação de cada um 

dos profissionais, o que levou a uma pacificação entre as três profissões quanto ao 

procedimento, sem necessidade de judicialização.439 Mas, esses exemplos expressam situações 

em que não existe limitação de direitos nem prejuízo ao mercado, pelo contrário, há uma 

otimização do setor e da economia. 

No entanto, no caso específico da cosmiatria, o conflito está instalado e o Judiciário está 

decidindo, conforme ou não a lei, embora o tema, como já visto, seja mais técnico do que legal. 

Essa atividade econômica envolve interesses financeiros que transcendem as preocupações com 

a saúde pública por parte dos conselhos profissionais. Deve-se considerar que já havia normas 

de alguns conselhos profissionais anteriores à promulgação da LAM e outras normas 

posteriores à norma legal, com diferentes alcances. Neste caso, justifica-se alguma coordenação 

regulatória propositiva a fim de esclarecer e definir o que seriam os procedimentos invasivos 

estéticos. Adicione-se a isso que o CFM não tem normas regulando o que seria procedimento 

invasivo estético, exatamente porque interpreta a LAM em seu próprio benefício, em sentido 

amplo. Na falta de consenso autônomo, deve-se buscar solução heterônoma, mesmo que a partir 

de um terceiro, neste caso, a administração pública. 

 

4.4.2   O dever do Estado em prover coordenação regulatória diante dos interesses 

públicos e privados envolvidos 

  

A coordenação regulatória da cosmiatria se justifica também pelo fato de que o bem 

jurídico envolvido, saúde pública, é dever do Estado. Neste caso, em se tratando de uma 

atividade econômica que permite diversos atores normatizando o assunto, com interesses 

próprios em jogo, não é esperado que a regulação fique à mercê de interesses privados de entes 

autorregulados ao mesmo tempo. Se a proteção à vida e à saúde é responsabilidade do Estado, 

e considerando que ao se realizar um procedimento estético a saúde das pessoas pode estar em 

risco, uma atuação repressiva ou provocada, como vem sendo a atuação do Judiciário, não é 

                                                 
438 Resolução CFM nº 1.950/2010 e Resolução CFO nº 100/2010. 
439 Art. 4º, V da LAM, Resolução COFEN 639/2020 e Resolução COFFITO 402/2011. 
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suficiente para resolver o problema ou garantir a segurança dos procedimentos, ou mesmo a 

legitimidade para executá-lo. 

Como já verificado, grande parte dos procedimentos estéticos tem certo grau de 

complexidade e é, em tese, invasiva, podendo trazer riscos à saúde dos pacientes. Os médicos 

seriam os profissionais, em tese, mais preparados para atuar em caso de insucesso ou 

intercorrências. No entanto, nem todos os procedimentos estéticos, ainda que com alguma 

perfusão, apresentam grande risco, sendo perfeitamente manejados com acuidade e boa 

formação. As normas regulatórias dos conselhos profissionais determinam formação 

continuada, a ser conferida pelos órgãos reguladores que supervisionam e disciplinam a 

educação superior, como o MEC e a CAPES, além das próprias comissões internas dos 

respectivos conselhos profissionais. Ainda que o médico esteja autorizado a realizar 

procedimentos invasivos para fins estéticos por meio de uma lei federal, deve fazê-lo tendo em 

vista a proteção à saúde pública, por interesse público, não necessária ou exclusivamente porque 

teria ali um nicho econômico. 

No caso de ocorrer erro médico ou erro de procedimento, o resultado é um paciente 

vítima de um dano, e pouco importa quem foi o profissional que o causou, já que a atividade 

econômica exercida em si nada tem a ver com a LAM, considerando que, atualmente, diversos 

conselhos mantêm suas normas válidas. Os custos para reparar danos causados por um 

procedimento cosmiátrico podem ser incalculáveis e variam desde uma grande soma em 

dinheiro para desfazê-lo ou corrigi-lo, até à própria vida do paciente.440 O que se espera é uma 

regulação mais uniforme que permita dar segurança à sociedade de que há requisitos claros e 

precisos para o exercício da cosmiatria, sem os quais a atividade seria ilegal ou não 

recomendada, sendo impossível que isso ocorra sem coordenação regulatória, pelo menos no 

contexto atual em que a atividade se encontra no Brasil. 

 

4.4.3   A responsabilidade do Estado em prover coordenação regulatória diante de um 

ordenamento jurídico em descompasso com a realidade 

 

 Finalmente, sendo o Brasil um país que adota o regime de civil law, é inegável o papel 

que a legislação exerce sobre as condutas regulatórias. Embora a lei em sentido formal seja 

                                                 
440 A mídia tem noticiado diversos problemas resultantes de procedimentos estéticos mal sucedidos, em sua 

maioria cirurgias plásticas, tenham esses sido realizados por médicos ou não. Ver: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-08/cinco-ja-foram-indiciados-por-mortes-em-
procedimentos-esteticos-no-rio; e https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/31/relembre-outros-
casos-de-morte-apos-procedimentos-esteticos-no-rj.ghtml, acessado em 20/12/2020. 
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insuficiente para abarcar todo o arcabouço regulatório, enquanto houver conflitos, o Judiciário 

irá julgar conforme a lei, salvo raras exceções. No caso da cosmiatria, observa-se que as 

profissões e os conselhos profissionais são criados por lei, definindo e determinando cada 

atribuição conforme a experiência acumulada pelo tempo e a prática. Exceto a LAM (que é de 

2013), as demais leis que regulamentam as profissões da área da saúde são relativamente 

antigas, com pouca atualização desde sua promulgação, estando em descompasso com a 

evolução tecnológica e o desenvolvimento das ciências da saúde e da própria sociedade. Tem 

cabido às resoluções desses conselhos, atualizar as competências de suas profissões. Mas, ao 

fazer assim, violam a hierarquia das normas, como já verificado. 

 Esse conflito traz à tona a discussão sobre a capacidade de a LAM trazer segurança 

jurídica à regulação da cosmiatria, pois, tendo sido objeto de vários vetos, estar seguidamente 

sendo questionada no Judiciário e sua aplicação não ser reconhecida por outros conselhos 

profissionais sugere que não seja uma “boa lei”, no sentido de que traz mais conflitos que 

eficiência na atividade econômica, especificamente no que concerne à cosmiatria. Ora, se a 

LAM afirma categoricamente que “procedimento invasivo para fins estéticos” é atividade 

privativa do médico, mas mesmo assim inúmeras clínicas e consultórios estão sendo abertos 

por não médicos, o mercado pode estar encontrando “outro caminho” para exercer a atividade, 

quase um “mercado informal”. Esse fenômeno, chamado por De Soto como “o triunfo da 

ingenuidade em face da lei”, pode sugerir que, tanto profissionais não médicos quanto os 

próprios consumidores/pacientes encontraram uma “segunda melhor solução”, quando a 

melhor solução seria uma “boa lei”.441 O mesmo argumento se aplica às leis que disciplinam as 

demais profissões regulamentadas que, por sua ineficiência ou anacronismos, são supridas por 

inúmeras resoluções, sem força de lei. 

 É necessária uma revisão dessa legislação para adequar algumas atividades que não 

necessariamente devam ser consideradas como ato médico. No entanto, isso não será possível 

sem essa defendida “orquestragem” por parte do Estado, com a busca intencional por uma 

solução de mercado que possibilite o diálogo e o debate, tendo em vista a função social, política 

e econômica de cada conselho profissional e o dever do Estado em dirimir tais conflitos de 

forma otimizada. É possível que a execução de um procedimento cosmiátrico invasivo por um 

cirurgião-dentista ou por um biomédico seja inadequado ou não recomendado, como vem 

                                                 
441 Para Hermando De Soto, esse fenômeno ocorre com frequência em países em desenvolvimento como forma de 

superar dificuldades próprias da legislação superada ou insuficiente para as relações de mercado, algumas vezes 
por meio de métodos ilícitos, como suborno ou favorecimento. A melhor solução, para ele, seria a criação de 
“boas leis”, a exemplo do que acontece em economias mais bem-sudecidas. In: DE SOTO, Hernando. The 
Other Path: The Invisible Revolution in the Third World. New York: Harpercollins, 1989, p. 158. 



124 
 

decidindo o Judiciário, não por fundamento apenas legalista (princípio da legalidade), mas por 

critérios próprios de uma economia de mercado moderna (princípios regulatórios), pela 

experimentação, pela boa prática, consultas públicas, análise de risco regulatório, debate e a 

boa formação dos profissionais. Neste aspecto, valeria uma abordagem consequencialista desta 

atividade econômica, seja na coordenação regulatória pelo Poder Executivo, seja pelas decisões 

judiciais ao dirimir os conflitos regulatórios em cosmiatria.442 

É possível que, após o exercício de coordenação regulatória, chegue-se à conclusão de 

que, de fato, aplicação de botox e de ácido hialurônico sejam atos médicos típicos. É o que se 

espera num processo de análise de risco regulatório. Qualquer que seja a modalidade de 

regulação controlada, supervisionada ou compartilhada, algumas das quais foram 

detalhadamente sugeridas por Jody Freeman e Jim Rossi ou por Salamon Lester,443 constata-se 

que há necessidade de uma provocação, seja do Poder Executivo, por meio de seus ministérios 

ou agências, ou mesmo pelo Judiciário, a fim de que se promova o encontro, a discussão, o 

debate, a regulação, enfim, a coordenação regulatória da cosmiatria. Essa atividade é de 

interesse público, envolve entes públicos, está regulada de forma descentralizada e 

desorganizada, e encontra-se atualmente capturada por interesses privados corporativos. 

                                                 
442 A Lei 13.655/2018 trouxe profundas transformações na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(Decreto-Lei nº 4.657/1942), especialmente a partir do artigo 20, sugerindo meios de se promover decisões 
judiciais tendo em vista o impacto das medidas, como também a responsabilidade da administração pública em 
promover alterações, inovações ou adaptações normativas. Transcrevem-se aqui alguns artigos relevantes para 
o entendimento do tema: 
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 
abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. 
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação 
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 
Art. 21.  A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, 
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências 
jurídicas e administrativas. 
Parágrafo único.  A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições 
para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se 
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam 
anormais ou excessivos. [...] 
Art. 23.  A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova 
sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá 
prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja 
cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 
Art. 24.  A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, 
ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações 
gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas 
situações plenamente constituídas.  
Parágrafo único.  Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos 
públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por 
prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público”. 

443 Para conhecer mais sobre as ferramentas sugeridas pelos doutrinadores estrangeiros, ler: FREEMAN, Jody; 
ROSSI, Jim. Agency coordination in shared regulatory space, p. 1551-1578; e SALAMON, Lester. The 
Tools of Government, p. 21. 
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CONCLUSÃO 

 

A atividade de cosmiatria no Brasil é um campo de batalha entre os diversos 

profissionais da área da saúde. Desde a promulgação da Lei do Ato Médico, em 2013, os 

médicos passaram a questionar a legitimidade de não médicos exercerem determinadas 

atividades que, a seu ver, são privativas da classe médica. Por sua vez, os profissionais não 

médicos entendem que nem todo procedimento cosmiátrico é “procedimento invasivo”. 

A autorregulação dos conselhos profissionais de saúde permite que estes expeçam 

normas regulatórias para disciplinar as atividades profissionais de seus filiados, bem como 

determinar os limites e regras para o exercício da respectiva profissão. Por serem entes 

autorregulados, não respondem, pelo menos em tese, diretamente à estrutura hierárquica do 

Estado. Em havendo conflito, a solução encontrada é a autocomposição ou o encaminhamento 

do conflito ao Poder Judiciário. No caso da cosmiatria, como não houve consenso, os médicos 

passaram a questionar todas as normas dos outros conselhos profissionais junto ao Judiciário 

para que esse exercesse controle de legalidade sobre as resoluções. 

Constatou-se que o conflito regulatório na cosmiatria decorre da falta de diálogo e 

coordenação nessa atividade econômica, isto é, não existe coordenação regulatória neste setor. 

Mas, o problema é mais profundo e vai além da cosmiatria, pois a autorregulação experimentada 

pelos conselhos profissionais no Brasil é intensa, com pouca ou nenhuma intervenção do poder 

público, sendo controlada ex post apenas pelo Judiciário. Tal cenário favorece alguns problemas 

hoje existentes: uma análise superficial e apenas legal das resoluções que disciplinam a 

cosmiatria; decisões que não levam em conta aspectos econômicos envolvidos; liminares que, 

uma vez revogadas, causam insegurança jurídica para toda uma classe profissional e, também, 

ameaça ao livre exercício da profissão, como ocorreu com a decisão do STF que negou aos 

fisioterapeutas o direito ao exercício da acupuntura. 

Assim, identificou-se que o Judiciário, embora tenha legitimidade para processar e 

julgar conflitos regulatórios, no que concerne à coordenação regulatória, não teria outros 

requisitos para exercer esse papel, como o conhecimento técnico e a flexibilidade necessária. A 

partir dos exemplos trazidos nesta dissertação, a atuação de um órgão de controle, como é o 

Judiciário, pode trazer uma série de problemas econômicos (supressão de direitos, intervenção 

na economia sem análise de risco regulatório, engessamento do regulador, etc.), não exatamente 

porque julgue mal, mas pelo fato de a forma de abordar os problemas se pauta basicamente pela 

legalidade, por critérios judiciais, estáticos, com certa inflexibilidade, pouco diálogo e baixa 

participação de múltiplos atores que fazem parte da teia econômica. Não se elimina algum rasto 
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regulador que o Judiciário carrega, mas reprova-se sua compatibilidade como órgão regulador 

de atividades econômicas. Mais uma vez: é possível que a partir da abordagem da proteção à 

saúde pública se chegue à conclusão que a cosmiatria é exclusividade da medicina, mas os 

critérios precisam ser os próprios da regulação do mercado, por órgãos com vocação e tradição 

com coordenação regulatória, não pelo prisma legalista do Judiciário. 

Verificou-se, também, que a regulação da cosmiatria não tem sido encarada como uma 

responsabilidade do Estado. Ao deixar tal regulação ao alvedrio dos conselhos profissionais de 

saúde, a administração pública não reconhece a necessidade de controle ex ante sobre uma 

atividade que afeta a saúde pública, o direito do consumidor, reserva de mercado, limitação da 

livre concorrência, os interesses dos profissionais envolvidos e as próprias políticas públicas do 

SUS. A autofagia regulatória a que a cosmiatria está submetida é, em parte, decorrente da 

ausência de uma presença coordenadora do Estado, que não deve ser apenas repressiva ou 

provocada, como tem sido a atuação do Estado-Juiz. 

Igualmente observou-se que a ausência do Estado na busca por uma coordenação 

regulatória nesse espaço de regulação compartilhada decorre de uma visão limitada do que seria 

regulação, normalmente relegada por parte da doutrina como necessária apenas para as 

atividades econômicas previstas no nascedouro do Estado Regulador no Brasil na década de 

1990. Além dessas atividades de infraestrutura, qualquer atividade que afete, direta ou 

indiretamente, direitos protegidos constitucional e legalmente deve ter relevância para o Estado. 

A cosmiatria envolve saúde, comportamentos de consumidores e profissionais e movimenta a 

economia de milhares de pessoas e empresas. A autorregulação é uma forma eficiente de 

disciplinar atividades econômicas de menor vulto, ou que pode ser mais tecnicamente 

normatizada. Todavia, em havendo interesses públicos relevantes envolvidos, deve ser encarada 

como uma atividade regulada, com participação ativa do Estado, ainda que na forma de 

coordenador ou “maestro”. 

Essa constatação decorre da natureza dos interesses envolvidos na regulação da 

cosmiatria. Cada conselho profissional determina suas próprias normas e, em o fazendo, e sendo 

uma autarquia pública de fiscalização profissional, tem interesses corporativos, próprios de seu 

público-alvo, o que pode pôr em dúvida o quanto de “interesse público” suas resoluções venham 

a ter. Neste caso, se todas as resoluções autorizam seus profissionais a exercerem a cosmiatria, 

e a classe médica entende de forma diversa, pode-se estar diante de interesses antagônicos entre 

os conselhos, que só seriam resolvidas pelo Judiciário. No entanto, o que todas as resoluções 

têm em comum é o interesse próprio de cada grupo profissional. Aparentemente, 

independentemente do grau de formação do profissional e do domínio da técnica, o que se busca 



128 
 

é a autorização para exercer a cosmiatria. Esses interesses privados podem negligenciar a saúde 

pública e a proteção dos pacientes de externalidades. 

Percebeu-se que nem todos os procedimentos em cosmiatria são necessariamente 

procedimentos invasivos. Aliás, o próprio conceito de procedimento invasivo, por ser 

indeterminado, precisa levar em conta princípios regulatórios, como potencial de externalidade, 

não apenas a penetração de algum instrumento ou produto na pele. Por outro lado, para o caso 

da cosmiatria, o simples fato de a lei mencionar a expressão “procedimento invasivo” ou não, 

é insuficiente para se concluir que seja uma atividade exclusiva de médico. Em decorrência 

disso, seria necessária alguma coordenação regulatória para ajustar de forma consensual o 

alcance da expressão, cuja interpretação é o cerne da discórdia entre os conselhos. 

Verificou-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro não fornece condições de 

solucionar os conflitos apenas pela via da legalidade. O “bloco de legalidade da cosmiatria”444 

é composto de leis com datas de promulgação muito díspares, fortemente específicas para cada 

profissão, desatualizadas e que são complementadas por diversos outros textos normativos 

como resoluções e decisões administrativas expedidas pelos conselhos profissionais. Quando 

todo esse bloco de regulação da cosmiatria desafia a LAM, não há solução ótima e já se discutiu 

que as decisões judiciais até agora exaradas pouco consideram efeitos econômicos, ainda que 

deem certa atenção ao risco à saúde pública. 

Os conflitos levados ao Judiciário trazem diversas discussões sobre a incompatibilidade 

das normas dos conselhos profissionais com as leis que regulamentam as diversas profissões. 

O desenvolvimento da ciência e da cosmetologia trouxe oportunidades para diversos 

profissionais que vão além do que era previsto quando aquelas normas foram editadas. 

Aparentemente há anacronismo que, no caso dos médicos, foi solucionado pela LAM, mas 

trazendo conflito com os outros profissionais. Neste caso, verificou-se que é necessária, 

também, uma revisão ou atualização da legislação federal no que se refere às atividades dos 

outros profissionais de saúde. Junto a isso, é necessária uma revisão da própria da LAM, 

definindo com clareza o que seria procedimento invasivo ou melhor explicitando seu limite ou 

alcance, o que possibilitaria a resolução do problema por via legal, reduzindo o efeito dos 

interesses privados de quaisquer outros conselhos, como ocorreu no caso da telemedicina. 

Por outro lado, embora que pontualmente, puderam-se constatar algumas iniciativas de 

autocomposição entre os conselhos profissionais de saúde, como ocorreu nos casos das 

                                                 
444 Utiliza-se essa expressão para definir todas as normas, sejam os dispositivos constitucionais, as leis, as 
resoluções e as diversas normas infralegais produzidas pelos conselhos profissionais de saúde que tratam dessa 
atividade econômica. 
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cirurgias crânio-buco-maxilar e da ventilação mecânica. Isso corrobora para a conclusão de que 

a autorregulação em si não é um problema, pois, de fato, esses conselhos detêm conhecimento 

técnico e científico específico para as atividades a serem desenvolvidas pelos seus filiados. 

Ocorre que, quando uma resolução (normalmente expedida por um interesse setorial) entra em 

conflito com o entendimento do que é atividade exclusiva de outro conselho, gera-se uma tensão 

que impede o diálogo, pois isso representa uma ameaça de mercado, como ocorreu nas diversas 

ações ajuizadas pelos médicos contra os outros conselhos profissionais e dos fisioterapeutas 

contra os biomédicos. Analisado o interesse envolvido (se é corporativo ou de fato público), 

cabe o controle, seja administrativo ou judicial. São os interesses dos entes autorregulados que 

precisam ser considerados, não seu sistema de governo, ainda que se recomende que o Estado 

esteja mais próximo, para fins de verificar a intensidade da ameaça a direitos envolvidos 

decorrentes da norma produzida pelo ente autorregulado. 

No entanto, alguns conflitos, por sua natureza, podem ser antevistos, como é o caso da 

cosmiatria, que envolve uma atividade econômica reivindicada por diversos profissionais e seus 

conselhos. Esse cenário sugere a presença estatal no sentido de reduzir o conflito e coordenar 

os interesses, muito mais do que as normas. Se o Estado assume essa responsabilidade, 

utilizando-se das diversas ferramentas disponíveis de corregulação e networking, conforme 

sugeridas nesta dissertação, como resultado haverá mais coordenação e menos judicialização. 

Finalmente, é reconhecida a importância da autorregulação para o avanço desta 

atividade econômica, mas há que se considerar também o interesse público do Estado no objeto 

da regulação exercida por esses entes. Os efeitos da falta de uma coordenação regulatória 

intencional e propositiva ex ante tem trazido insegurança jurídica e conflito com resultados 

visíveis no exercício dessa atividade econômica. A compreensão e a responsabilidade pela 

regulação da cosmiatria devem ser duplas e compartilhadas, tanto do ente autorregulado (levar 

em conta o interesse público ao editar uma norma) quanto do Estado (levar em conta o interesse 

público na edição das normas). Independentemente da natureza jurídica dos conselhos 

profissionais de saúde, se pública ou privada, se as suas resoluções refletem sua função pública, 

como pública deve ser encarada a sua produção normativa. Os conflitos envolvendo a 

cosmiatria decorrem, assim, da falta de coordenação regulatória, seja pela falta de interesse em 

corregulação entre os conselhos autorregulados, seja pela ausência e omissão do Estado em 

reconhecer seu papel como conciliador, supervisor e gerenciador da atividade econômica. 
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Figura 1: os componentes da pele. In: AZULAY, Rubem David; AZULAY, David Ruben; AZULAY-
ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015, p. 4. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2: aplicação localizada e preenchimentos cutâneos (em bolo). In: SMALL Rebecca; HOANG, Dalano. Guia 
prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos. Rio de Janeiro: Di Livros, 2013, p. 27. 
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Figura 3: anatomia da face (musculatura). In: SMALL Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático de 
procedimentos com toxina botulínica. Rio de Janeiro: Di Livros, 2012, p. 1. 
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Figura 4: anatomia da face (sistema circulatório e vascularização). In: SMALL Rebecca; HOANG, Dalano. Guia 
prático de procedimentos com preenchimentos cutâneos. Rio de Janeiro: Di Livros, 2013, p. 3. 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: anatomia da face (sistema nervoso e enervação). In: SMALL Rebecca; HOANG, Dalano. Guia prático 
de procedimentos com preenchimentos cutâneos. Rio de Janeiro: Di Livros, 2013, p. 3. 
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Figura 6: anatomia topográfica da face para aplicação profunda. In: MAIO, Mauricio de. Desvendando os códigos 
para o rejuvenescimento facial: uma abordagem passo a passo para o uso de injetáveis. São Paulo: Allergan 
Medical Institute, 2015, p. 16.  
 


