
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Distrito Federal
 5ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1039546-98.2019.4.01.3400
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)

 POLO ATIVO: COLEGIO MEDICO DE ACUPUNTURA - CMA
 REPRESENTANTES POLO ATIVO: HELIO GIL GRACINDO FILHO - DF09293

 POLO PASSIVO:CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 REPRESENTANTES POLO PASSIVO: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL - DF21362

 

 

DECISÃO

 

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por COLEGIO MEDICO DE ACUPUNTURA
- CMA em desfavor de CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL com
intuito de fazer valer o julgado que assim determinou:

“4. Em suma, “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. (...) 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.”
(AC 0032814-51.2001.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS EDUARDO
CASTRO MARTINS, 7ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.264 de 03/04/2012).

5. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas: Decide a
Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, dar
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.”

O exequente pede em sua inicial do cumprimento de sentença:

Seja determinado ao Conselho Federal de Fisioterapia a tomada de providências cabíveis para a
anular as Resoluções COFFITO nº 60/85, 97/88, 201/99, 219/2000 e derivações e inserir no
texto das normas do COFFITO que tais resoluções se encontra anulada por ordem judicial e as
demais que tratem da especialidade de acupuntura, de modo que seja emitida nota de
esclarecimento público em seu sítio eletrônico para informar a comunidade de profissionais
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registrados em seu Conselho e toda população acerca da proibição do exercício da acupuntura por
profissionais farmacêuticos, sob pena de aplicação de multa diária a ser cominada por V. Exa., nos
termos do parágrafo 1º do art. 536 com parágrafo do art. 537 ambos do Código de Processo Civil;

Seja determinado ao Conselho de Fisioterapia que notifique todos os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e seus filiados acerca da nulidade da Resoluções COFFITO nº 60/85, 97/88,
201/99, 219/2000 e derivações e da proibição de exercício da acupuntura por profissionais
fisioterapêuticos, sob pena de aplicação de multa diária a ser cominada por V. Exa., nos termos
do parágrafo 1º do art. 536 com parágrafo do art. 537 ambos do Código de Processo Civil;

Em virtude do descumprimento da decisão de fls. 779/790, praticado pelo Conselho Federal de
Fisioterapia, seja determinado o envio de cópias dos autos ao representante do parquet para
verificação de abertura de Inquérito Policial, nos termos dos art.330 do Código Penal e art. 5º,
inciso II do Código de Processo Penal;

Caso as medidas acima requeridas não sejam eficazes - e o COFFITO insista em desafiar a
decisão de Vossa Excelência, que seja, determinado a aplicação de multa diária na ordem de R$
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fixando-se, igualmente, o termo inicial de
incidência das astreintes, nesse novo patamar, até que a r. ordem judicial seja integralmente
cumprida pelo requerido ou valor a ser estipulado por V.Exa.

 

Inicialmente, o cumprimento tramitou com a intimação do executado para os termos do art. 535
do CPC, o que foi regularizado posteriormente, tendo o Conselho executado sido intimado para efetuar o
pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ R$6.847,80(id203053871).

O COFFITO impugnou o valor do honorários sucumbenciais e comprovou o depósito do valor
de R$11.519,25. No mais, informou sobre o cumprimento integral da obrigação. 

O exequente, intimado para se manifestar quanto à satisfação da obrigação, juntou documentos
que comprovam que as resoluções ainda constam no sítio do COFFITO e dos demais regionais do COFFITO e
não estão revogadas, mas somente alteradas e reitera o pedido inicial.

O COFFITO se manifestou no documento de id447389429 da seguinte forma:

"a determinação jurisdicional fora cumprida em sua integralidade, se abstendo
esta Autarquia Federal de utilizar da Resolução nº 60/1985 em seu exercício
regulador e fiscalizatório, conforme decisão judicial proferida nos autos originários,
nada mais havendo a ser realizado na presente demanda."

Afirmou, ainda, que:

"Destaca-se, para que não reste dúvida, que a anulação de uma norma infralegal,
advinda do exercício do Poder Regulamentar atribuído à administração pública,
pode se dar em virtude do exercício da autotutela administrativa ou mesmo por
decisão judicial que entenda que esta violou preceitos legais. No presente caso, a
anulação da Resolução COFFITO nº 60/1985 se deu por ordem judicial."

Em sua manifestação de id738244986, a exequente afirma que o executado não cumpriu o que
determinou o julgado, na medida em que tem levado às redes sociais situações que tem induzindo os seus
profissionais a prática de acupuntura, estimulando os profissionais a tal ato.

É o relatório.
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Analisando os pedidos do exequente em sua inicial, constantes dos itens 1 e 2, dou razão, em
parte, aos argumentos do Conselho executado.

No caso houve a anulação judicial da Resolução 60/85 e derivadas, sendo desnecessário que o
Conselho adote outras providências para a anular as Resoluções ou, ainda, que notifique todos os Conselhos
Regionais de Fisioterapia e seus filiados acerca da questão específica, razão pela qual indefiro o pedido no
particular, ou seja, apenas às questões atinentes à prática de atos de anulação das resoluções.

Os demais requerimentos do exequente serão analisados após alguns esclarecimentos pelo
executado.

O exequente apresenta algumas informações dando mostras de que o executado vem legislando
sobre a atividade da prática da acupuntura para os profissionais de fisioterapia ou terapeuta ocupacional, o que
aparentemente demonstra o descumprimento da decisão judicial.

Assim, concedo o prazo de 30 dias ao COFFITO para que se manifeste sobre as alegações do
exequente, especialmente sobre as publicações em seus endereços eletrônicos incentivando seus profissionais à
pratica da atividade em questão, bem como sobre a informação de que as resoluções anuladas por decisão
judicial ainda se encontram em seus sites como se estivessem plenamente em vigor.

Por fim, relativamente ao depósito dos honorários sucumbenciais, considerando que houve
concordância por parte do exequente quanto ao valor apurado pelo executado, defiro o pedido do exequente e
determino à agência 0975 da CAIXA Econômica Federal que providencie a transferência do valor depositado na
conta nº 8640520-2, conforme guia de id325346389, para a conta corrente do advogado HELIO GIL
GRACINDO FILHO, CPF n. 317.666.251- 34:

conta corrente n. 01.079113-9, Banco Santander, agência n. 4515
(id738244986).

Cópia da presente decisão servirá de ofício, devendo ser encaminhada ao e-mail institucional da
agência bancária para o devido cumprimento no prazo de 5 dias.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Apresentada a manifestação, especialmente do executado, concluam-se os autos para decisão

Brasília, DF, data no rodapé.
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