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Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

83507
4075

17/12/2021 17:07 Sentença Tipo A Sentença Tipo A

53252
6910

07/05/2021 19:51 Petição intercorrente Petição intercorrente

53096
9445

06/05/2021 17:11 Intimação polo passivo Intimação polo passivo

48590
1863

23/03/2021 14:40 Ato ordinatório Ato ordinatório

48262
3498

19/03/2021 15:59 Réplica Réplica

48262
3515

19/03/2021 15:59 Réplica P. 1040700-20.2020.4.01.3400. Réplica

43355
7855

02/02/2021 16:25 Intimação polo ativo Intimação polo ativo

37942
0436

17/11/2020 17:26 Ato ordinatório Ato ordinatório

37937
2957

17/11/2020 16:58 Contestação Contestação

37938
2405

17/11/2020 16:58 Contestação - CREFITO 7 x CFMV Contestação

37938
2419

17/11/2020 16:58 edital-residencia-vet-2019-FISIOTERAPIA-2 Documento Comprobatório

37269
5378

11/11/2020 14:18 Despacho Despacho

37234
6017

09/11/2020 14:52 Certidão de juntada de ata de audiência Certidão de juntada de ata de audiência

37236
8026

09/11/2020 14:52 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL [assinado]

Ata de audiência

35743
1863

20/10/2020 11:20 Petição intercorrente Petição intercorrente

35744
4365

20/10/2020 11:20 CARTA DE PREPOSIÇÃO Procuração

35744
4393

20/10/2020 11:20 ATA ASSEMBLEIA_DECISÃO_TERMO DE POSSE
(1)

Documento Comprobatório

35744
9353

20/10/2020 11:20 Termo de Posse_DE_ADENDO (2) Documento Comprobatório



35566
7393

16/10/2020 18:59 Certidão Certidão

35564
0678

16/10/2020 18:59 CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL

E-mail

35340
4403

14/10/2020 15:41 Ato ordinatório Ato ordinatório

34721
5482

05/10/2020 22:49 Petição intercorrente Petição intercorrente

34721
5483

05/10/2020 22:49 Petição audiência de conciliação - Proc. 1040700-
20.2020.4.01.3400

Petição intercorrente

34703
0348

05/10/2020 17:48 Diligência Diligência

34703
0352

05/10/2020 17:48 1040700-20-2020 citação do CONSELHO FED MED
VETERINÁRIA

Documento Comprobatório

33113
1878

16/09/2020 09:17 Citação e intimação Citação e intimação

29044
5358

15/09/2020 18:06 Manifestação Manifestação

33078
0889

15/09/2020 18:06 Manifestação Ação Fisioterapia Animal Manifestação

32742
1932

11/09/2020 11:28 Despacho Despacho

32466
8374

08/09/2020 16:28 Petição intercorrente Petição intercorrente

31624
1894

28/08/2020 09:59 Habilitação Procuração/Habilitação

31130
6493

24/08/2020 11:21 Certidão de devolução de mandado Certidão de devolução de mandado

31130
8402

24/08/2020 11:21 CV 287 Documento Comprobatório

31133
9385

24/08/2020 11:13 Certidão de devolução de mandado Certidão de devolução de mandado

31134
9355

24/08/2020 11:13 CV 287 Documento Comprobatório

30735
8408

19/08/2020 11:35 Citação e intimação Citação e intimação

30735
8407

19/08/2020 11:35 Intimação Intimação

30582
7877

18/08/2020 07:51 Ato ordinatório Ato ordinatório

28811
8901

03/08/2020 19:18 Despacho Despacho

29044
5346

29/07/2020 17:18 Comprovante de recolhimento de custas Comprovante de recolhimento de custas

29044
5353

29/07/2020 17:18 PETIÇÃO JUNTADA DE COMPROVANTE DE
CUSTAS

Petição intercorrente

29044
5354

29/07/2020 17:18 Comprovante Recolhimento Custas CFMV Comprovante de recolhimento de custas

29044
5357

29/07/2020 17:18 GRU Judicial - Ação CREFITO x CFMV Guia de Recolhimento da União - GRU

28813
4878

27/07/2020 15:58 Certidão Certidão

28778
6873

27/07/2020 12:12 Informação de Prevenção Informação de Prevenção

28410
6889

22/07/2020 09:35 Petição inicial Petição inicial

28412
2850

22/07/2020 09:35 DOC 01 - Lei 6316, de 17 de dezembro de 1975 Documento Comprobatório

28412
2851

22/07/2020 09:35 DOC 02 - CNPJ CREFITO-7 Comprovante de situação cadastral no
CNPJ

28412
2853

22/07/2020 09:35 DOC 03 - Ata de Posse Presidente Crefito-7 Documento Comprobatório

28412
2854

22/07/2020 09:35 DOC 04 - Procuracao - CREFITO-7 Procuração

28412
2856

22/07/2020 09:35 DOC 05 - Resolucao CFMV 850.2006 Documento Comprobatório

28412
2857

22/07/2020 09:35 DOC 06 - Oficio do CRMV Bahia - Denúncia Documento Comprobatório



28412
2860

22/07/2020 09:35 DOC 07 - Cartão de Visita Documento Comprobatório

28412
2862

22/07/2020 09:35 DOC 08 - Termo de Abertura PED 417.2017 Documento Comprobatório

28412
2863

22/07/2020 09:35 DOC 09 - OF. GAPRE 041 - Conselho Federal de
Medicina Veterinária-CFMV - Fisioterapia animal

Documento Comprobatório

28412
2865

22/07/2020 09:35 DOC 10 - Imagem - Confusão entre os termos Documento Comprobatório



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

6ª Vara Federal Cível da SJDF

 
 
   
 
 
SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

REPRESENTANTES POLO ATIVO: MARCELO DOURADO COSTA - BA42931, EDUARDO DE ANDRADE CORLETT

LOIOLA - BA37112 e THIAGO ANTONIO TUPINIQUIM SENA - BA23249 

POLO PASSIVO:CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: CYRLSTON MARTINS VALENTINO - DF23287 
  

 SENTENÇA 
 
 
 
 
 
 
 
1 – RELATÓRIO
 
Trata-se de ação proposta pelo rito ordinário, ajuizada objetivando “a retificação do termo
“fisioterapia animal”, e suas variações, nas normas e documentos emanados pelo Conselho Réu,
incluindo a Resolução CFMV no 850, de 05 de dezembro de 2006, tendo em vista a ausência de
competência para normatizar a fisioterapia, sob pena de aplicação de multa diária, a ser
arbitratada por este MM. Juízo, pelos justos motivos já expostos.”
 
Em resumo, a parte requerente alega que o CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA – CFMV editou a Resolução no 850, de 05 de dezembro de 2006, que dispõe
sobre a “fisioterapia animal”. Alega que o termo causa confusão entre as profissões de
Fisioterapeuta e Médico Veterinário, já que “fisioterapia não é uma técnica, mas uma ciência da
saúde legalmente reconhecida no Brasil [sendo] incompatível e inapropriado o emprego do termo
“fisioterapia”, como se técnica fosse, por outras profissões”, isto é, para o tratamento de animais.
 
A audiência de conciliação e mediação restou infrutífera.
 
Citada, a parte requerida ofereceu contestação, impugnando o mérito, à ID nº 379372957, e
lançando preliminar de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir.
 
Réplica à ID nº 482623515.
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As partes não postularam a produção de mais provas.
 
Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença.
 
É o relatório. Passo a julgar.
 
 
 
2 – FUNDAMENTAÇÃO
 
Rejeito ambas as preliminares evocadas pela parte requerida, que têm, ambas, no fim das contas
o mesmo fundamento e se confundem com o mérito: que haja, ou não, confusão terminológica
que tem impacto sobre as atividades do conselho, que tem a atribuição de fiscalizar o exercício
da fisioterapia. E não resta preliminarmente evidente que o termo “fisioterapia” possa ou não ser
empregado com relação a animais. Essa é uma questão que justifica o exame de mérito.
 
Assim, observo que já foi apresentada contestação e que o caso trata predominantemente de
matéria de direito, sem se impôr a análise de qualquer outra questão preliminar. Quanto à matéria
fática, os documentos acostados são suficientes para a solução do litígio. Não há necessidade de
mais provas.
 
Assim, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de
Processo Civil de 2015.
 
No mérito, o pedido deve ser rejeitado.
 
A inicial se apóia numa premissa razoável: que o termo “fisioterapia”, se empregado para
tratamentos em animais, cria confusão desnecessária, tendo impacto sobre as atividades
fiscalizatórias do Conselho. Alega “a título de exemplo”, que precisou sancionar o exercício da
fisioterapia em animais por parte de Fisioterapeuta, com abertura do Processo Ético-Disciplinar
no 417/2017, no âmbito do CREFITO-7.
 
Contudo, essa confusão terminológica precisaria ter esteio probatório. A parte requerida tem
razão em apontar que a resolução em questão data de 2006, sendo que, desde então, a parte
requerente registra apenas um caso de profissional cuja conduta deu azo à confusão que, a julgar
pela inicial, é contumaz.
 
Ora, conforme dita o art. 373 do Código de Processo Civil de 2015, o "ônus da prova incumbe: I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
 
De fato, como a parte requerida aponta em contestação:
 
A Resolução/CFMV n. 850 foi editada em dezembro 2006, ou seja, há quase 14 (quatorze) anos,
e ao longo desse período, o Conselho Autor somente faz referência a um único caso de uma
fisioterapeuta, e ocorrido há mais de três anos, que, por desinformação ou por má-fé, ofertou
serviços de fisioterapia em animais que ocorreu, frise-se, há mais de três anos. E mais, não só é
desarrazoado inferir um estado de confusão generalizada a partir de um único caso isolado
ocorrido há mais de três anos, como faz crer, infundadamente, o Autor, como também é
inaceitável concluir que essa hipotética confusão teria como raiz a Resolução/CFMV n. 850, de
2006.
 
A intervenção judicial só se faria necessária, aqui, caso a confusão a que alude a parte
requerente fosse documentada.
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Contudo, nem o acervo juntado à inicial, nem a faculdade de pedir mais provas, na fase própria,
quando aperfeiçoado o contraditório, lograram demonstrar o fato que justificaria a tutela
jurisdicional.
 
 
 
3 – DISPOSITIVO
 
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na Inicial e declaro extinto o processo
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015.
 
Condeno a parte sucumbente ao pagamento das custas legais e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do Código de Processo
Civil de 2015.
 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
 
Arquivem-se oportunamente.
 
(assinado eletronicamente)
 
MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO
 
Juiz Federal Substituto da 6ª Vara, SJ/DF
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Exmo. Sr. Juiz Federal da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Federal (SJDF).
 

                   

                 O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, vem, pelo

advogado público que a presente subscreve (mandato ex lege - art. 9º da Lei n.

9.469/97, art. 17, I, da LCp n. 73/93, e art. 182 do NCPC), em atenção ao ato

ordinatório de ID. 485901863, manifestar-se no sentido de que não pretende produzir

novas provas além daquelas que já se encontram coligidas nestes autos eletrônicos.

                   Nesses termos, pede juntada.

                   Brasília/DF, 7 de maio de 2021.
                                      Armando Rodrigues Alves
                                                        Advogado Público                                                                                
                                                           OAB/DF 13.949 - Mat./CFMV 0516
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

6ª Vara Federal Cível da SJDF

 

  
 

INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJe
 

(ADVOGADO)
 

  
PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

REPRESENTANTES POLO ATIVO: MARCELO DOURADO COSTA - BA42931, EDUARDO DE ANDRADE CORLETT

LOIOLA - BA37112 e THIAGO ANTONIO TUPINIQUIM SENA - BA23249 

POLO PASSIVO:CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: CYRLSTON MARTINS VALENTINO - DF23287  
 
 
 
FINALIDADE: Intimar o advogado da parte RÉ acerca do(a) ato ordinatório / despacho / decisão / sentença
proferido(a) nos autos do processo em epígrafe.  
 
 
 
OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06:
A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data
do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo). 
 
 
OBSERVAÇÃO 2:  Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere no
campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não vincular a
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-
judicial-eletronico/pje/tutoriais.
 
 
 
BRASÍLIA, 6 de maio de 2021.
 
 
 

(assinado digitalmente)
 

Diretor(a) de Secretaria do(a) 6ª Vara Federal Cível da SJDF
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1040700-20.2020.4.01.3400
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 
REU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
 

ATO ORDINATÓRIO
 
 
 

            Nos termos do art.203, § 4º, do CPC e da Portaria nº 02/2009, da MMª Juíza Titular desta 6ª Vara, faço VISTA

AO RÉU, pelo prazo de 30(trinta) dias, se tem outras provas a produzir, especificando-as e esclarecendo, de logo, suas

finalidades.
 
            Brasília, 23/03/2021
 
 
 

P/ Diretora de Secretaria 6ª Vara/SJDF 
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Petição em anexo.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Telefones: 71-3045-4242 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / asjur@crefito7.gov.br 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Avenida Olívia Flores, nº 286, Bairro Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610. Tel: (77) 3421-6520 / subsedevitoria@crefito7.gov.br 

EXMO SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 1040700-20.2020.4.01.3400 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª 

REGIÃO – CREFITO-7, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move 

em face do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, já qualificado, vem, à presença 

deste MM. Juízo, por seus procuradores infrafirmados, apresentar réplica à contestação 

oferecida pelo Réu, nos termos a seguir expostos: 

 

I – Da preliminar de ilegitimidade ativa 

 

No tópico II.1 da contestação, em sede de preliminares, o Réu alega a ilegitimidade 

ativa, sustentando que: “o Conselho Autor busca, em essência, tutelar a prerrogativa legal conferida 

ao COFFITO para editar atos normativos secundários necessários à interpretação e execução do 

disposto na Lei n. 6.316/75”. 

 

Não existem motivos para levar o feito à extinção de mérito, porquanto restou 

evidenciada a tentativa infrutífera do Réu em inverter a competência normativa do Conselho 

Federal (COFFITO), prevista no artigo 5º, inciso II, da Lei 6.316/75, com a competência legal dos 

Conselhos Regionais para afastar ilegalidades que atingem, direta ou indiretamente, os 

profissionais Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais das respectivas circunscrições territoriais. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO 
CREFITO-7 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021  

Telefones: 71-3045-4242 /0800-0717171 http://www.crefito7.gov.br/ / asjur@crefito7.gov.br 

Delegacia em Vitória da Conquista (BA)  

Avenida Olívia Flores, nº 286, Bairro Candeias – Vitória da Conquista/BA. CEP: 45.028-610. Tel: (77) 3421-6520 / subsedevitoria@crefito7.gov.br 

O direito em voga, além de ser coletivo, também é do Autor, que realiza constantes 

fiscalizações, custosas, no sentido de dissuadir infrações e ilegalidades, a exemplo do exercício 

ilegal da profissão. 

 

Fato é que o Conselho Autor possui personalidade jurídica autônoma e é detentor de 

direitos e obrigações próprios, particulares, não vinculados ao Conselho Federal de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional (COFFITO). Portanto, não merece guarida a alegação de tentativa de usurpar 

a competência normativa do Conselho Federal, até porque esta é garantida por lei. 

 

Além do mais, o pedido constante na presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer  

restringe-se apenas à retificação do nome “Fisioterapia Animal”, utilizado nas normas do Conselho 

Réu, não havendo qualquer intenção de regulamentar o atos da Fisioterapia ou, ainda, da 

Medicina Veterinária. 

 

Merece destacar, ainda, que o artigo 7º, da Lei nº 6.316/75, define as competências 

dos Conselhos Regionais, dentre elas: 

 

Art. 7º Aos Conselhos Regionais, compete: 

Ill - fiscalizar o exercício profissional na àrea de sua jurisdição, representando, 

inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja 

solução ou repressão não seja de sua alçada; 

XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e 

bom conceito dos que a exercem; 

 

Cabe, aos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, fiscalizar o 

exercício profissional referente às atribuições do Decreto-Lei nº 938/1969, dentre as quais se 

encontram: “é atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos 

com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do ciente” (Art. 3º). 
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Não é demais rememorar, ainda, que a própria Constituição Federal de 1988 assegura 

o acesso à justiça em que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”. (Artigo 5ª, Inciso XXXV) 

 

Registre-se, ainda, que competem aos Conselhos Regionais propor Ação Civil Pública 

para defesa do interesse coletivo, nos termos da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, por se tratar 

de Autarquia Federal. De igual modo, também competem propor ações judiciais para afastar 

ilegalidade que atinja, direta ou indiretamente, o direito do Autor e dos Fisioterapeutas de suas 

respectivas circunscrições territoriais.  

 

Dessa maneira, pugna pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. 

 

II – Da preliminar de ausência de interesse de agir 

 

Em primeira linha, cumpre refutar a preliminar de falta de interesse de agir suscitada 

na peça de defesa. 

 

De acordo com a Lei nº 6.316/1975: “Aos Conselhos Regionais, compete: funcionar 

como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhe forem 

submetidos”. (Art. 7º, inciso V) 

 

Conforme consta nos autos, o Autor recebeu denúncia do Conselho Regional de 

Medicina Veterinária – BAHIA, para que fosse instaurado processo ético em face de Fisioterapeuta 

que divulgava serviços de “fisioterapia animal”, por, possivelmente, acreditar estar exercendo as 

atividades próprias da Fisioterapia.  

 

Como se nota, a confusão do termo “fisioterapia animal”, inadequadamente 

empregado nas normas do Conselho Réu, especialmente na Resolução CFMV nº 850, de 05 de 

dezembro de 2006, tem provocado repercussão prática no âmbito do Conselho Autor, bem como 

em relação aos Fisioterapeutas do estado da Bahia, o que per si resta configurado o interesse de 

agir. 
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Outrossim, para configurar o interesse de agir por parte do Autor, faz-se necessária a 

presença do binômio necessidade-adequação. Vale dizer, é preciso que a prestação jurisdicional 

buscada seja necessária à satisfação do direito pleiteado, bem como que a via escolhida seja 

igualmente adequada para tanto. 

 

No caso concreto, mostrou-se inegável a necessidade da Autarquia Autora em 

comparecer às portas do Judiciário, a fim de obter a medida adequada destinada a salvaguardar 

os direitos individuais e coletivos do Autor e dos Fisioterapeutas. 

 

Aliás, a própria conduta do Conselho Réu, no sentido de resistir à alteração da 

nomenclatura, sem qualquer modificação do direito ou da atividade privativa do médico 

veterinário, ensejou a necessidade de judicialização, apesar das tentativas de resolução 

extrajudicial, inclusive com o envio do OFÍCIO/CREFITO-7/GAPRE/Nº041/2020 para o Réu, já 

acostado aos autos. 

 

Do exposto, pugna pela rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir. 

 

III – Do mérito 

 

III.1 Da confusão terminológica: “fisioterapia animal” 

 

As alegações feitas em sede de contestação revelam a tentativa de levar o feito à 

improcedência, contudo, com fundamentação frágil, baseada na ausência de confusão 

interpretativa do termo “fisioterapia animal”. 

 

Por óbvio, Excelência, da própria leitura do termo “Fisioterapia Animal”, é facilmente 

perceptível a confusão terminológica entre duas áreas do conhecimento: a fisioterapia e a 

medicina veterinária. 
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Para além da confusão terminológica, o Conselho Autor realiza fiscalizações, custosas, 

para evitar o exercício ilegal das profissões de Fisioterapeuta e de Médico Veterinário, no tocante 

ao exercício da fisioterapia. 

 

Fato é que apesar de inquestionável a capacidade técnica do médico veterinário 

reabilitar animais, o termo “fisioterapia animal” vem causando confusão entre as profissões de 

Fisioterapeuta e Médico Veterinário, trazendo prejuízo, para além da terminologia, aos 

profissionais, animais e seus tutores. 

 

As razões de procedência se esgotam de maneira simples, pela rápida leitura do termo 

“fisioterapia animal”, que se apresenta de forma inadequada às profissões de Fisioterapeuta e 

Médico Veterinário. 

 

Nesse passo, a Resolução CFMV nº 850, de 05 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 

a “fisioterapia animal” e trata da possibilidade do médico veterinário prescrever e executar 

métodos e técnicas fisioterápicos em animais, afronta o Decreto-Lei nº 938/1969, que provê sôbre 

as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, conforme comparativo abaixo: 

 

Resolução CFMV nº 850/2006 

 “Art. 1º. É atividade privativa do médico veterinário prescrever e executar 

métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver 

e conservar a capacidade física do animais”. 

 

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”  

 

 A nomenclatura utilizada na Resolução CFMV nº 850/2006 possibilita a interpretação, 

equivocada, pelo fisioterapeuta em relação ao exercício da fisioterapia em animais, devido a 

impropriedade técnica e a ampla disseminação do termo “fisioterapia animal”. 
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Por tudo que foi dito, pugna pela procedência dos pedidos exarados na Inicial, a fim 

de sanar a impropriedade técnica do termo “Fisioterapia Animal” e suas variações, visando a 

retificação da terminologia utilizada, sem qualquer prejuízo ao exercício da medicina veterinária 

quanto à reabilitação, o desenvolvimento e à conservação da capacidade física do animal. 

 

III.2 Do documento juntado pelo Réu - Edital de Convocação para o concurso de 

bolsistas de Pós-Graduação Lato Sensu (Residência) 

 

De logo, cumpre esclarecer que o documento juntado pelo Réu trata de programa de 

residência (concurso de bolsistas de Pós-Graduação Lato Sensu) para Médicos Veterinários, que 

sequer foi avaliado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, conforme expresso no edital 

“Programa não avaliado pelo CFMV” (linha 3). 

 

Ademais, a vaga destina-se ao profissional Médico Veterinário para a área de 

concentração “reabilitação aninamal”, o que comprova a desnecessidade de utilização do termo 

“fisioterapia animal” para atuação do médico veterinário. 

 

O documento juntado pelo Conselho Réu corrobora com a manifestação do Autor pela 

possibilidade de retificação do termo para qualquer outro que não “Fisioterapia Animal”, como, 

por exemplo, “Reabilitação Animal”, conforme disposto no edital de convocação, sem prejuízo às 

atividades privativas do Médico Veterinário.  

 

Desta forma, não se requer a impugnação do documento juntado pelo Réu, mas tão-

somente a interpretação de mérito no sentido de se tornar viável a retificação do termo 

“fisioterapia animal”, e suas variações, nas normas e documentos emanados pelo Conselho Réu, 

incluindo a Resolução CFMV nº 850, de 05 de dezembro de 2006. 
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IV – Conclusão 

 

Por todo o exposto, requer que se digne Vossa Excelência em receber a manifestação, 

a fim de dar precedência à presente Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, com a condenação 

do Réu, em todos os pedidos contidos na Exordial. 

 

Termos em que, P. Deferimento. 

 

Salvador/BA, 19 de março de 2021. 

 

 

Eduardo de Andrade Corlett Loiola 

OAB/BA 37.112 

 

 

Marcelo Dourado Costa 

OAB/BA nº 42.931 

 

 

Thiago Antônio Tupiniquim Sena 

OAB/BA nº 23.249 
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INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJe
 

(ADVOGADO)
 

  
PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

REPRESENTANTES POLO ATIVO: MARCELO DOURADO COSTA - BA42931, EDUARDO DE ANDRADE CORLETT

LOIOLA - BA37112 e THIAGO ANTONIO TUPINIQUIM SENA - BA23249 

POLO PASSIVO:CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: CYRLSTON MARTINS VALENTINO - DF23287  
 
 
 
FINALIDADE: Intimar o advogado da parte AUTORA acerca do(a) ato ordinatório / despacho / decisão / sentença
proferido(a) nos autos do processo em epígrafe.  
 
 
 
OBSERVAÇÃO: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06: A
consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do
envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse
prazo). 
 
 
OBSERVAÇÃO 2:  Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere no
campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não vincular a
petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, favor
consultar o Manual do PJe para Advogados e Procuradores em http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-
judicial-eletronico/pje/tutoriais.
 
BRASÍLIA, 2 de fevereiro de 2021.
 
 
 

(assinado digitalmente)
 

Diretor(a) de Secretaria do(a) 6ª Vara Federal Cível da SJDF
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1040700-20.2020.4.01.3400
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
 

ATO ORDINATÓRIO
 
 
 

            Nos termos do art.203, § 4º, do CPC e da Portaria nº 02/2009, da MMª Juíza Titular desta 6ª Vara, faço VISTA À

PARTE AUTORA, para réplica, em face da contestação apresentada, bem como para especificar as provas que ainda

pretende produzir, indicando, com objetividade, os fatos que deseja demonstrar. 
 
            Brasília, 17/11/2020
 
 
 

P/Diretora de Secretaria - 6ª Vara/SJDF
 

 
 

Num. 379420436 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CLAUDIA NASCIMENTO FERREIRA - 17/11/2020 17:26:59
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111717265909100000374427166
Número do documento: 20111717265909100000374427166



 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(a) Federal da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do

Distrito Federal - DF.

 

Autos eletrônicos n. 1040700-20.2020.4.01.3400 
 

Autor: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região - CREFITO 7 
 

Réu: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV  
 
 
 
 
                       
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                        O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, Autarquia Federal criada

pela Lei n. 5.517/68, inscrita no CNPJ/MF sob n. 00.119.784/0001-71, sediada na Capital Federal,

no SIA Trecho 06, Lotes 130 e 140, CEP 71205-060, vem à presença de V. Exa., por intermédio

do advogado público que esta subscreve (mandato ex lege), oferecer a sua

 

C O N T E S T A Ç Ã O

 

em face dos substratos fáticos e jurídicos articulados pela parte autora para embasar as

pretensões por ela deduzidas na intitulada “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, e o faz nos
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seguintes termos.

 

§ 1º.       Para bem sintetizar a presente demanda, mas sem deixar de ser fiel à causa de pedir

deduzida em juízo, colhem-se da Petição Inicial os seguintes excertos:

 

(i) “O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, ora Réu, editou a Resolução nº 850, de 05 de dezembro de

2006 (DOC 05), que dispõe sobre a “fisioterapia animal” e trata da possibilidade do médico veterinário prescrever e

executar métodos e técnicas fisioterápicos em animais, nos seguintes termos: “Art. 1º. É atividade privativa do

médico veterinário prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver

e conservar a capacidade física do animais” (ID. 284106889 - Pág. 2); 

(ii) “Em que pese seja inquestionável a capacidade técnica do médico veterinário reabilitar animais, o termo

‘fisioterapia animal’ vem causando confusão entre as profissões de Fisioterapeuta e Médico Veterinário, trazendo

prejuízo, para além da terminologia, aos profissionais, animais e seus tutores” (ID. 284106889 - Pág. 2); 

(iii) “[...] através de ofício (DOC 06) realizada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia,

que tratava de oferta do exercício da fisioterapia em animais por parte de Fisioterapeuta, conforme se verifica no

Cartão de Visita, em anexo (DOC 07). Registre-se que a profissional respondeu Processo Ético-Disciplinar nº

417/2017 (DOC 08), no âmbito do CREFITO-7” (ID. 284106889 - Pág. 2); e

(iv) “Fato é que a nomenclatura utilizada na Resolução CFMV nº 850/2006 possibilita a interpretação, equivocada,

pelo fisioterapeuta em relação ao exercício da fisioterapia em animais [...]” (ID. 284106889 - Pág. 2);

§ 2º.       Calcada nesses fundamentos de fato, postula o Autor, sem base jurídica para tanto,

consoante se demonstrará a seguir, “[...] a retificação do termo ‘fisioterapia animal’, e suas

variações, nas normas e documentos emanados pelo Conselho Réu, incluindo a Resolução

CFMV nº 850, de 05 de dezembro de 2006, tendo em vista a ausência de competência para

normatizar a fisioterapia, sob pena de aplicação de multa diária, a ser arbitratada (sic) por este

MM. Juízo [...]” (ID. 284106889 - Pág. 5).

 

II.1. Ausência de legitimidade ativa (legitimatio ad causam)

 

§ 3º.               Reza o artigo 18 do CPC que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome

próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, o “direito brasileiro só

permite a substituição processual legal, não a voluntária, sendo inválida cláusula contratual que a

estipular fora dos casos expressos na lei ou decorrentes do sistema”[1]. 

 

            No que tange à espécie vertente dos autos, é indene de dúvida e entredúvida que o

Conselho autor pleiteia, em nome próprio, a defesa de atribuição institucional alheia, isto é, de

competência administrativo-institucional que não lhe pertence nem por ele é exercida, mas, sim,

pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, a quem foi cometida, 

ex vi legis, função normativa de baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto

I - Da Inicial

II - Das Preliminares de Mérito (CPC/15, art. 337)
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na Lei n. 6.316, de 1975 (inc. II do art. 5º).

 

            Deveras, ao postular em juízo a “retificação do termo ‘fisioterapia animal’, e suas

variações, nas normas e documentos emanados pelo Conselho Réu, incluindo a

Resolução/CFMV n. 850, de 05 de dezembro de 2006, tendo em vista a ausência de 

competência para normatizar a fisioterapia”, o Conselho Autor busca, em essência, tutelar a

prerrogativa legal conferida ao COFFITO para editar atos normativos secundários necessários à

interpretação e execução do disposto na Lei n. 6.316/75.  

 

Vê-se, pois, que o Autor, em nome próprio, busca, por meio do ajuizamento da

cognominada “ação de obrigação de fazer”, tutelar competência administrativa que foi atribuída 

com exclusividade ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ou seja, sem

estar autorizado pelo ordenamento jurídico, o Conselho autor pleiteia em nome próprio a tutela de

atribuição administrativa que não integra o plexo de competências administrativas que lhe foram

confiadas pelo art. 7º da Lei n. 6.316/75.

 

§ 4º.               Nessa medida, por inexistir norma jurídica autorizando o Conselho autor postular

em juízo e em nome próprio a tutela de competência administrativa cometida por lei ao COFFITO

(art. 5º, inc. II, da Lei n. 6.316/75), revela-se patente a sua carência de ação, visto que não goza

de legitimidade ordinária nem extraordinária ad causam para figurar no polo ativo da demanda por

ele aforada, razão pela qual é de direito que o presente processo seja extinto sem resolução de

mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15 (“ausência de legitimidade”).    

 
II.2. Interesse de agir

 

§ 5º.               Consoante se extrai da ação proposta, a pretensão autoral tem como premissa o

pretenso fato de “[...] o termo “fisioterapia animal” [estar] causando confusão entre as profissões

de Fisioterapeuta e Médico Veterinário, trazendo prejuízo, para além da terminologia, aos

profissionais, animais e seus tutores” (ID. 284106889 - Pág. 2).

 

            Com vistas a comprovar a propalada confusão terminológica, o Conselho Autor narra na

exordial o caso de uma fisioterapeuta que, em meado de 2017, respondeu a processo ético-

profissional por divulgar em cartão de visita a realização de fisioterapia em animais.

 

            Com a devida vênia, é palmar que o cenário desenhado na peça vestibular está longe de

ser uma realidade. A Resolução/CFMV n. 850 foi editada em dezembro 2006, ou seja, há quase

14 (quatorze) anos, e ao longo desse período, o Conselho Autor somente faz referência a um

único caso de uma fisioterapeuta, e ocorrido há mais de três anos, que, por desinformação ou por

má-fé, ofertou serviços de fisioterapia em animais. Quer-se com asserir que o pretenso quadro de

“confusão entre as profissões de Fisioterapeuta e Médico Veterinário, [e de] prejuízo [...] aos

profissionais, animais e seus tutores” não se sustenta em apenas um único caso, caso esse
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que ocorreu, frise-se, há mais de três anos. E mais, não só é desarrazoado inferir um

estado de confusão generalizada a partir de um único caso isolado ocorrido há mais de

três anos, como faz crer, infundadamente, o Autor, como também é inaceitável concluir

que essa hipotética confusão teria como raiz a Resolução/CFMV n. 850, de 2006.

 

            Com efeito, além de inexistir o suposto quadro fático pintado pelo Conselho Autor, não há

prova alguma no sentido de que esse único caso relatado na inicial tenha como causa a

Resolução/CFMV n. 850, de 2006. Tudo não passa de especulação, sem qualquer comprovação

empírica. 

 

            Dito isso, não comprovado o fato-base que, em tese, justificaria, pelo menos sob a óptica

do Autor, a intervenção judicial, o provimento jurisdicional postulado em juízo se revela, à luz da

pretensa situação jurídica litigiosa narrada no instrumento da demanda, desnecessário e,

consequentemente, destituído de qualquer utilidade prática para o Autor da medida judicial, isto é,

não havendo a comprovação da propalada confusão entre os profissionais (fisioterapeutas e

médicos-veterinários) e de qualquer prejuízo aos animais e aos seus “tutores”, não se vislumbra

proveito algum para o Demandante que possa resultar da presente ação.

 

§ 6º.               Assim, ausente o interesse processual ao tempo do ajuizamento da demanda, dá-

se a carência de ação, devendo esse r. Juízo extinguir o presente processo sem resolução do

mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15.

 

III.1. Ausência de ilegalidade ou abuso de direito

 

§ 7º.               Com a criação do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária

pela Lei n. 5.517, de 1968, o legislador ordinário cometeu ao Conselho Federal, réu na presente

ação, a finalidade de fiscalizar o exercício profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as

atividades relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território nacional, diretamente ou

através dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (art. 8º).

 

Pois bem, para a efetiva consecução das finalidades que lhe foram atribuídas por lei (FINS

), notadamente daquelas atinentes à orientação e disciplina das atividades relativas à profissão

de médico-veterinário em todo o território nacional, foi outorgado ao Conselho Federal de

Medicina Veterinária (CFMV) o poder (normativo) de expedir as resoluções necessárias à fiel

interpretação e execução da Lei n. 5.517/68 (MEIO).  

 

Guiado por esta missão institucional, qual seja, a de orientar e disciplinar, em âmbito

nacional, as atividades relativas à profissão de médico-veterinário, o CFMV, em dezembro de

2006, houve por bem editar, com supedâneo no artigo 8º e na alínea “f” do artigo 16 da Lei n.

5.517/68[2], a Resolução n. 850, por meio da qual regulamentou uma parcela da alínea “a” do

III - Das Defesas de Mérito
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artigo 5º da Lei n. 5.517/68[3], já que a fisioterapia animal é, entre tantas outras, mais uma

modalidade da clínica médico-veterinária.

 

Ao se ler com detença o teor da supracitada Resolução/CFMV n. 850, de 2006, a

conclusão que se chega é a de que o CFMV não desbordou da sua finalidade institucional nem

tampouco do poder normativo que lhe foi outorgado pela Lei n. 5.517/68. Tanto os destinatários

quanto o âmbito de incidência da mencionada resolução se mostram em estrita conformidade

com a Lei n. 5.517/68, notadamente com o artigo 8º, c/c o artigo 5º, alínea “a” e artigo 16, alínea

“f”. Senão, veja-se:

 

(i) destinatários das disposições à médicos-veterinários: “É atividade privativa do 

médico veterinário prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos com a

finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física do animal” (art. 1º da

Res./CFMV n. 850/06); “O médico veterinário ao prescrever conduta fisioterápica deve

observar os seguintes aspectos:” (art. 3º);

 

(ii) âmbito de incidência das disposições à atuação do médico-veterinário: “A fisioterapia

animal se constitui em uma área de atuação do médico veterinário que estuda, previne e

trata distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas dos animais,

gerados por alterações genéticas, por traumas ou por doenças adquiridas.” (art. 2º da

Res./CFMV n. 850, de 2006).

 

Constata-se da análise acima empreendida que o CFMV, com a edição da Resolução n.

850/06 (MEIO), passou a disciplinar o exercício de atividades tidas como privativas do médico-

veterinário (em especial, a prescrição e execução de métodos e técnicas fisioterápicos com a

finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física do animal), atendendo,

assim, a uma de suas finalidades institucionais (art. 8º da Lei n. 5.517/68). Por intermédio da

aludida resolução (veículo introdutor de normas gerais, abstratas e impessoais sobre o exercício

da profissão de médico-veterinário), dispôs sobre a prática de uma modalidade específica da

clínica médico-veterinária, a fisioterapia animal, estabelecendo qual o profissional está habilitado

a exercê-la (o médico-veterinário regularmente inscrito no Sistema CFMV-CRMVs), em que

consiste a especialidade clínica, quais são os seus objetivos e qual o paciente-destinatário das

atenções do profissional habilitado (animais não-humanos). Em suma, a edição de resolução

(MEIO) foi levada a efeito pelo CFMV para a consecução de uma de suas finalidades legais, a de

orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-veterinário em

todo o território nacional, em especial (art. 8º), a prática da clínica em todas as suas modalidades

(alínea “a” do art. 5º), entre elas a fisioterapia animal.

 

§ 8º.       Nesse encadeamento de argumentos, demonstrou-se não haver qualquer ilegalidade
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nem abuso de poder que se possa apontar em relação à Resolução/CFMV n. 850/06.

 

III.2. Ausência de confusão interpretativa

 

§ 9º.              Aproveitando a análise acima empreendida, quando se apontou os destinatários e o

âmbito de incidência da Resolução/CFMV n. 850, de 2006, não crível que, a despeito da clareza e

precisão de suas disposições, possa existir qualquer “[...] interpretação, equivocada, pelo

fisioterapeuta em relação ao exercício da fisioterapia em animais” (ID. 284106889 - Pág. 2).

 

            Os artigos 2º e 3º da Resolução/CFMV n. 850 apontam claramente que o médico-

veterinário é único profissional habilitado a prescrever e executar métodos e técnicas

fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física do 

animal.  Idêntica compreensão e igual reconhecimento são partilhados pelo próprio Conselho

Autor, especialmente quando afirma, em dois momentos distintos da petição inicial, ser “[...]

inquestionável a capacidade [técnica] do médico veterinário para exercer a reabilitação em

animais” (ID. 284106889 - Págs. 2 e 4).

            Já no tocante ao âmbito material de incidência das disposições da Resolução/CFMV n.

850, não é igualmente crível que haja qualquer confusão interpretativa quanto ao objeto de sua

regulação. As normas da citada resolução, segundo dispõe o seu artigo 2º, são unívocas ao

estabelecer que a  fisioterapia animal se constitui em uma área de atuação do médico-veterinário

que estuda, previne e trata distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas 

dos animais não-humanos. Nesse mesmo sentido, o Conselho Autor assere na peça de

ingresso que, “Com a evolução e desenvolvimento das áreas de atuação da fisioterapia, o

COFFITO normatizou as especialidades, sem, evidentemente, e como não poderia ser

diferente, fazer menção à fisioterapia animal” (ID. 284106889 - Pág. 4). Ora, ao assim se

manifestar, o Autor acaba reconhecendo que a Resolução/CFMV n. 850 não ultrapassou o âmbito

material de incidência de suas normas, tendo disciplinado unicamente a fisioterapia animal. 

§ 10.       Em suma, é imperioso convir que a Resolução/CFMV n. 850/06, ao revés do

consignado na exordial, não causa qualquer “confusão interpretativa” seja no tocante ao

profissional habilitado (médico-veterinário) para prescrever e executar métodos e técnicas

fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física do

animal, seja, ainda, no que concerne ao âmbito de incidência das suas normas, que, in casu,

recai sobre a atuação do médico-veterinário no que diz respeito ao estudo, prevenção e

tratamento de distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas dos animais,

gerados, por alterações genéticas, traumas ou doenças adquiridas. 

            De se ver, portanto, que a Resolução/CFMV n. 850/06 não é fonte geradora de

possibilidades interpretativas diversas da defendida nesta contestação. A clareza e precisão de

seu texto fazem com que resulte de sua leitura um único e unívoco sentido para as suas

disposições, sem margem alguma para resultados interpretativos outros, já que fora da moldura

de possibilidades do próprio texto (limite objetivo, externo e intransponível da interpretação).
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III.3. Fisioterapia animal - uma especialidade veterinária

 

§ 11.   A fisioterapia animal é uma especialidade da clínica médico-veterinária reconhecida em

âmbito nacional, que, inclusive, já conta com residência médica[4],  cursos de pós-graduação e

de extensão[5] específicos nessa área do conhecimento humano. Negar a sua existência,

portanto, é o mesmo que negar a realidade; é negar a existência de profissionais, médicos-

veterinários, que se especializaram na especialidade. 

            A questão terminológica, que longe de causar qualquer confusão interpretativa, consoante

acima demonstrado, se apresenta como uma questão de somenos importância diante da

consolidação e difusão da fisioterapia animal como uma especialidade da clínica veterinária, que

tem no médico-veterinário o único profissional habilitado para prescrever e executar métodos e

técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física

do animal. 

            Não bastasse o fato de a fisioterapia animal ser uma especialidade médico-veterinária

reconhecida e difundida nacionalmente, não se pode deixar de assinalar que nem a Lei n. 6.316,

de 1975, nem o Decreto-Lei n. 938, de 1969, reservam ao Conselho Autor o domínio/titularidade

exclusivo(a) do vocábulo “fisioterapia”. A palavra “fisioterapia” integra o vernáculo brasileiro,

sendo, pois, de uso (falado e escrito) corrente e livre de todos, sem restrição alguma. 

§ 12.       Dito isso, reconhecida a fisioterapia animal como especialidade médico-veterinária e

inexistindo, por força de lei, qualquer domínio ou uso exclusivo do vocábulo “fisioterapia” por parte

do Conselho Autor, não se vislumbra a existência de óbice de natureza alguma que impeça que o

Conselho Réu se valha da expressão “fisioterapia animal” para designar especialidade médico-

veterinária que se dedica a prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos com a

finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física do animal. 

§ 13.              Por derradeiro, rápidas palavras sobre o documento trazido pelo Conselho Autor e

identificado pelo ID. 28412286: de forma alguma evidenciam a propalada “confusão”

terminológica os destaques feitos na expressão “fisioterapia veterinária” e na frase “Mais que um

centro de fisioterapia”, e não evidenciam por uma razão bem simples: a mensagem transmitida

pela conta do instagram denominada “mundoa parte_salvador” não se limita ao texto contido na

referida conta, mas inclui também, e sobretudo, as imagens que nela são/estão postadas. Da

combinação de ambas, imagens e texto, resulta claro que se trata de um centro de fisioterapia

voltado exclusivamente para tratar da saúde e bem-estar dos animais, e que seria muito mais

que um centro de fisioterapia porque os profissionais que nele atendem (médicos-veterinários)

seriam apaixonados pelo que fazem, isso segundo a mensagem publicitária.

§ 14.       Numa só sentença: o Conselho Autor tenta a todo custo e sem êxito algum demonstrar

algo que não existe e nunca existirá no plano da facticidade: a pretensa confusão resultante do

emprego da expressão “fisioterapia animal”. Como visto acima, não há confusão alguma a ser

dirimida pelo Poder Judiciário, pois essa não passa de uma manifestação solipsística do Autor da
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demanda, ou seja, a propalada “confusão interpretativa” não passa de um flatus vocis (não uma

realidade - res -), de uma sensação/impressão que existe unicamente na mente do Autor, sem

existência empírica real, tangível e perceptível.  

§ 15.       Diante do exposto, o Conselho Federal de Medicina Veterinária confia em que será

julgado inteiramente improcedente o pedido deduzido pela Autora na petição inicial da ação,

condenando-a, por via de consequência, ao pagamento de honorários advocatícios e demais

ônus sucumbenciais (CPC/15, art. 85). § 16.       Pretende o Conselho Federal empregar todos os

meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC de 2015,

para provar a verdade dos fatos em que se funda a defesa e influir eficazmente na convicção de

V. Exa. 

§ 17.       Nesses termos, pede-se juntada e que seja indeferido o pedido de tutela definitiva

postulado pelo Autor.

Brasília/DF, 17 de novembro de 2020.
Armando Rodrigues Alves
                      Advogado Público

               OAB/DF 13.949 - Mat./CFMV 0516

 

 

 

 

 
 

IV - Pedidos    

[1] Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São
Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, pp. 128/129).

[2] “Art 8º O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) tem por finalidade, além da fiscalização do exercício profissional,
orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território nacional,
diretamente ou através dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMV).”

“Art 16. São atribuições do CFMV:

[...]

f) expedir as resoluções que se tornarem necessárias à fiel interpretação e execução da presente lei;”

[3] “Art 5º É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da União, dos
Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia mista e particulares: a) a
prática da clínica em tôdas as suas modalidades;”

[4] https://portal.anhembi.br/residencia/edital-residencia-vet-2019-fisioterapia-2/ (doc. anexo)

[5]https://www.posunip.com.br/curso-detalhe/fisioterapia-veterinaria/11363; https://qualittas.com.br/curso/fisioterapia-
veterinaria/?url=fisioterapia-veterinaria/ https://ibvet.com.br/wp3/courses/fisioterapia-e-reabilitacao-veterinaria/

https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/fisiatria-fisioterapia-e-reabilitacao-veterinaria/

https://fisioanimal.com/curso
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 

DISTRITO FEDERAL - DF. 

AUTOS ELETRÔNICOS N. 1040700-20.2020.4.01.3400 

AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO - CREFITO 7 

RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV  

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, Autarquia Federal 

criada pela Lei n. 5.517/68, inscrita no CNPJ/MF sob n. 00.119.784/0001-71, sediada na 

Capital Federal, no SIA Trecho 06, Lotes 130 e 140, CEP 71205-060, vem à presença de 

V. Exa., por intermédio do advogado público que esta subscreve (mandato ex lege), 

oferecer a sua  

 C O N T E S T A Ç Ã O

em face dos substratos fáticos e jurídicos articulados pela parte autora para embasar as 

pretensões por ela deduzidas na intitulada “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, e o faz 

nos seguintes termos. 
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I - DA INICIAL 

§ 1º. Para bem sintetizar a presente demanda, mas sem deixar de ser fiel à causa de 

pedir deduzida em juízo, colhem-se da Petição Inicial os seguintes excertos: 

(i) “O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, ora Réu, editou a 

Resolução nº 850, de 05 de dezembro de 2006 (DOC 05), que dispõe sobre a 

“fisioterapia animal” e trata da possibilidade do médico veterinário prescrever e 

executar métodos e técnicas fisioterápicos em animais, nos seguintes termos: “Art. 

1º. É atividade privativa do médico veterinário prescrever e executar métodos e 

técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a 

capacidade física do animais” (ID. 284106889 - Pág. 2);  

(ii) “Em que pese seja inquestionável a capacidade técnica do médico veterinário 

reabilitar animais, o termo ‘fisioterapia animal’ vem causando confusão entre as 

profissões de Fisioterapeuta e Médico Veterinário, trazendo prejuízo, para além da 

terminologia, aos profissionais, animais e seus tutores” (ID. 284106889 - Pág. 2);  

(iii) “*...+ através de ofício (DOC 06) realizada pelo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária do Estado da Bahia, que tratava de oferta do exercício da fisioterapia em 

animais por parte de Fisioterapeuta, conforme se verifica no Cartão de Visita, em 

anexo (DOC 07). Registre-se que a profissional respondeu Processo Ético-Disciplinar 

nº 417/2017 (DOC 08), no âmbito do CREFITO-7” (ID. 284106889 - Pág. 2); e 

(iv) “Fato é que a nomenclatura utilizada na Resolução CFMV nº 850/2006 

possibilita a interpretação, equivocada, pelo fisioterapeuta em relação ao exercício 

da fisioterapia em animais *...+” (ID. 284106889 - Pág. 2); 

§ 2º. Calcada nesses fundamentos de fato, postula o Autor, sem base jurídica para 

tanto, consoante se demonstrará a seguir, “*...+ a retificação do termo ‘fisioterapia 

animal’, e suas variações, nas normas e documentos emanados pelo Conselho Réu, 

incluindo a Resolução CFMV nº 850, de 05 de dezembro de 2006, tendo em vista a 

ausência de competência para normatizar a fisioterapia, sob pena de aplicação de 

multa diária, a ser arbitratada (sic) por este MM. Juízo [...]” (ID. 284106889 - Pág. 5). 
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II - DAS PRELIMINARES DE MÉRITO (CPC/15, ART. 337) 

II.1. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA (LEGITIMATIO AD CAUSAM) 

§ 3º. Reza o artigo 18 do CPC que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Ou seja, o “direito 

brasileiro só permite a substituição processual legal, não a voluntária, sendo inválida 

cláusula contratual que a estipular fora dos casos expressos na lei ou decorrentes do 

sistema”1.   

 No que tange à espécie vertente dos autos, é indene de dúvida e entredúvida 

que o Conselho autor pleiteia, em nome próprio, a defesa de atribuição institucional 

alheia, isto é, de competência administrativo-institucional que não lhe pertence nem 

por ele é exercida, mas, sim, pelo CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

– COFFITO, a quem foi cometida, ex vi legis, função normativa de baixar atos 

necessários à interpretação e execução do disposto na Lei n. 6.316, de 1975 (inc. II do 

art. 5º).  

 Deveras, ao postular em juízo a “retificação do termo ‘fisioterapia animal’, e 

suas variações, nas normas e documentos emanados pelo Conselho Réu, incluindo a 

Resolução/CFMV n. 850, de 05 de dezembro de 2006, tendo em vista a ausência de 

competência para normatizar a fisioterapia”, o Conselho Autor busca, em essência, 

tutelar a prerrogativa legal conferida ao COFFITO para editar atos normativos 

secundários necessários à interpretação e execução do disposto na Lei n. 6.316/75.   

Vê-se, pois, que o Autor, em nome próprio, busca, por meio do ajuizamento da 

cognominada “ação de obrigação de fazer”, tutelar competência administrativa que foi 

atribuída com exclusividade ao CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. 

Ou seja, sem estar autorizado pelo ordenamento jurídico, o Conselho autor pleiteia em 

nome próprio a tutela de atribuição administrativa que não integra o plexo de 

competências administrativas que lhe foram confiadas pelo art. 7º da Lei n. 6.316/75.  

                                                 
1 Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 
3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, pp. 128/129). 
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§ 4º. Nessa medida, por inexistir norma jurídica autorizando o Conselho autor 

postular em juízo e em nome próprio a tutela de competência administrativa cometida 

por lei ao COFFITO (art. 5º, inc. II, da Lei n. 6.316/75), revela-se patente a sua carência 

de ação, visto que não goza de legitimidade ordinária nem extraordinária ad causam 

para figurar no polo ativo da demanda por ele aforada, razão pela qual é de direito que 

o presente processo seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do 

artigo 485 do CPC/15 (“ausência de legitimidade”).      

II.2. INTERESSE DE AGIR 

§ 5º. Consoante se extrai da ação proposta, a pretensão autoral tem como premissa 

o pretenso fato de “*...+ o termo “fisioterapia animal” [estar] causando confusão entre 

as profissões de Fisioterapeuta e Médico Veterinário, trazendo prejuízo, para além da 

terminologia, aos profissionais, animais e seus tutores” (ID. 284106889 - Pág. 2). 

 Com vistas a comprovar a propalada confusão terminológica, o Conselho Autor 

narra na exordial o caso de uma fisioterapeuta que, em meado de 2017, respondeu a 

processo ético-profissional por divulgar em cartão de visita a realização de fisioterapia 

em animais. 

 Com a devida vênia, é palmar que o cenário desenhado na peça vestibular está 

longe de ser uma realidade. A Resolução/CFMV n. 850 foi editada em dezembro 2006, 

ou seja, há quase 14 (quatorze) anos, e ao longo desse período, o Conselho Autor 

somente faz referência a um único caso de uma fisioterapeuta, e ocorrido há mais de 

três anos, que, por desinformação ou por má-fé, ofertou serviços de fisioterapia em 

animais. Quer-se com asserir que o pretenso quadro de “confusão entre as profissões 

de Fisioterapeuta e Médico Veterinário, [e de] prejuízo [...] aos profissionais, animais e 

seus tutores” não se sustenta em apenas um único caso, caso esse que ocorreu, frise-

se, há mais de três anos. E mais, não só é desarrazoado inferir um estado de 

confusão generalizada a partir de um único caso isolado ocorrido há mais de três 

anos, como faz crer, infundadamente, o Autor, como também é inaceitável concluir 

que essa hipotética confusão teria como raiz a Resolução/CFMV n. 850, de 2006.  
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 Com efeito, além de inexistir o suposto quadro fático pintado pelo Conselho 

Autor, não há prova alguma no sentido de que esse único caso relatado na inicial tenha 

como causa a Resolução/CFMV n. 850, de 2006. Tudo não passa de especulação, sem 

qualquer comprovação empírica.   

 Dito isso, não comprovado o fato-base que, em tese, justificaria, pelo menos 

sob a óptica do Autor, a intervenção judicial, o provimento jurisdicional postulado em 

juízo se revela, à luz da pretensa situação jurídica litigiosa narrada no instrumento da 

demanda, desnecessário e, consequentemente, destituído de qualquer utilidade 

prática para o Autor da medida judicial, isto é, não havendo a comprovação da 

propalada confusão entre os profissionais (fisioterapeutas e médicos-veterinários) e de 

qualquer prejuízo aos animais e aos seus “tutores”, não se vislumbra proveito algum 

para o Demandante que possa resultar da presente ação. 

§ 6º. Assim, ausente o interesse processual ao tempo do ajuizamento da demanda, 

dá-se a carência de ação, devendo esse r. Juízo extinguir o presente processo sem 

resolução do mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15. 

III - DAS DEFESAS DE MÉRITO 

III.1. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO  

§ 7º. Com a criação do Sistema Conselhos Federal e Regionais de Medicina 

Veterinária pela Lei n. 5.517, de 1968, o legislador ordinário cometeu ao Conselho 

Federal, réu na presente ação, a finalidade de fiscalizar o exercício profissional, 

orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-

veterinário em todo o território nacional, diretamente ou através dos Conselhos 

Regionais de Medicina Veterinária (art. 8º).  

Pois bem, para a efetiva consecução das finalidades que lhe foram atribuídas 

por lei (FINS), notadamente daquelas atinentes à orientação e disciplina das atividades 

relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território nacional, foi outorgado 

ao CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CFMV) o poder (normativo) de expedir as 

resoluções necessárias à fiel interpretação e execução da Lei n. 5.517/68 (MEIO).   
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Guiado por esta missão institucional, qual seja, a de orientar e disciplinar, em 

âmbito nacional, as atividades relativas à profissão de médico-veterinário, o CFMV, em 

dezembro de 2006, houve por bem editar, com supedâneo no artigo 8º e na alínea “f” 

do artigo 16 da Lei n. 5.517/682, a Resolução n. 850, por meio da qual regulamentou 

uma parcela da alínea “a” do artigo 5º da Lei n. 5.517/683, já que a fisioterapia animal 

é, entre tantas outras, mais uma modalidade da clínica médico-veterinária. 

Ao se ler com detença o teor da supracitada Resolução/CFMV n. 850, de 2006, 

a conclusão que se chega é a de que o CFMV não desbordou da sua finalidade 

institucional nem tampouco do poder normativo que lhe foi outorgado pela Lei n. 

5.517/68. Tanto os destinatários quanto o âmbito de incidência da mencionada 

resolução se mostram em estrita conformidade com a Lei n. 5.517/68, notadamente 

com o artigo 8º, c/c o artigo 5º, alínea “a” e artigo 16, alínea “f”. Senão, veja-se:  

(i) destinatários das disposições  médicos-veterinários: “É atividade privativa 

do médico veterinário prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos 

com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física do 

animal” (art. 1º da Res./CFMV n. 850/06); “O médico veterinário ao prescrever 

conduta fisioterápica deve observar os seguintes aspectos:” (art. 3º);  

(ii) âmbito de incidência das disposições  atuação do médico-veterinário: “A 

fisioterapia animal se constitui em uma área de atuação do médico veterinário 

que estuda, previne e trata distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em 

órgãos e sistemas dos animais, gerados por alterações genéticas, por traumas 

ou por doenças adquiridas.” (art. 2º da Res./CFMV n. 850, de 2006). 

                                                 

2
 “Art 8º O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) tem por finalidade, além da fiscalização do exercício 

profissional, orientar, supervisionar e disciplinar as atividades relativas à profissão de médico-veterinário em todo o 
território nacional, diretamente ou através dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária (CRMV).” 

“Art 16. São atribuições do CFMV:  
[...] 
f) expedir as resoluções que se tornarem necessárias à fiel interpretação e execução da presente lei;” 

3
 “Art 5º É da competência privativa do médico veterinário o exercício das seguintes atividades e funções a cargo da 

União, dos Estados, dos Municípios, dos Territórios Federais, entidades autárquicas, paraestatais e de economia 
mista e particulares: a) a prática da clínica em tôdas as suas modalidades;” 
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Constata-se da análise acima empreendida que o CFMV, com a edição da 

Resolução n. 850/06 (MEIO), passou a disciplinar o exercício de atividades tidas como 

privativas do médico-veterinário (em especial, a prescrição e execução de métodos e 

técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a 

capacidade física do animal), atendendo, assim, a uma de suas finalidades 

institucionais (art. 8º da Lei n. 5.517/68). Por intermédio da aludida resolução (veículo 

introdutor de normas gerais, abstratas e impessoais sobre o exercício da profissão de 

médico-veterinário), dispôs sobre a prática de uma modalidade específica da clínica 

médico-veterinária, a fisioterapia animal, estabelecendo qual o profissional está 

habilitado a exercê-la (o médico-veterinário regularmente inscrito no Sistema CFMV-

CRMVs), em que consiste a especialidade clínica, quais são os seus objetivos e qual o 

paciente-destinatário das atenções do profissional habilitado (animais não-humanos). 

Em suma, a edição de resolução (MEIO) foi levada a efeito pelo CFMV para a 

consecução de uma de suas finalidades legais, a de orientar, supervisionar e disciplinar 

as atividades relativas à profissão de médico-veterinário em todo o território nacional, 

em especial (art. 8º), a prática da clínica em todas as suas modalidades (alínea “a” do 

art. 5º), entre elas a fisioterapia animal. 

§ 8º. Nesse encadeamento de argumentos, demonstrou-se não haver qualquer 

ilegalidade nem abuso de poder que se possa apontar em relação à Resolução/CFMV 

n. 850/06.  

III.2. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO INTERPRETATIVA 

§ 9º. Aproveitando a análise acima empreendida, quando se apontou os 

destinatários e o âmbito de incidência da Resolução/CFMV n. 850, de 2006, não crível 

que, a despeito da clareza e precisão de suas disposições, possa existir qualquer “*...+ 

interpretação, equivocada, pelo fisioterapeuta em relação ao exercício da fisioterapia 

em animais” (ID. 284106889 - Pág. 2).  
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 Os artigos 2º e 3º da Resolução/CFMV n. 850 apontam claramente que o 

médico-veterinário é único profissional habilitado a prescrever e executar métodos e 

técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a 

capacidade física do animal.  Idêntica compreensão e igual reconhecimento são 

partilhados pelo próprio Conselho Autor, especialmente quando afirma, em dois 

momentos distintos da petição inicial, ser “*...+ inquestionável a capacidade *técnica+ 

do médico veterinário para exercer a reabilitação em animais” (ID. 284106889 - Págs. 2 

e 4). 

 Já no tocante ao âmbito material de incidência das disposições da 

Resolução/CFMV n. 850, não é igualmente crível que haja qualquer confusão 

interpretativa quanto ao objeto de sua regulação. As normas da citada resolução, 

segundo dispõe o seu artigo 2º, são unívocas ao estabelecer que a  fisioterapia animal 

se constitui em uma área de atuação do médico-veterinário que estuda, previne e 

trata distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas dos animais 

não-humanos. Nesse mesmo sentido, o Conselho Autor assere na peça de ingresso 

que, “Com a evolução e desenvolvimento das áreas de atuação da fisioterapia, o 

COFFITO normatizou as especialidades, sem, evidentemente, e como não poderia ser 

diferente, fazer menção à fisioterapia animal” (ID. 284106889 - Pág. 4). Ora, ao assim 

se manifestar, o Autor acaba reconhecendo que a Resolução/CFMV n. 850 não 

ultrapassou o âmbito material de incidência de suas normas, tendo disciplinado 

unicamente a fisioterapia animal.  

§ 10. Em suma, é imperioso convir que a Resolução/CFMV n. 850/06, ao revés do 

consignado na exordial, não causa qualquer “confusão interpretativa” seja no tocante 

ao profissional habilitado (médico-veterinário) para prescrever e executar métodos e 

técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a 

capacidade física do animal, seja, ainda, no que concerne ao âmbito de incidência das 

suas normas, que, in casu, recai sobre a atuação do médico-veterinário no que diz 

respeito ao estudo, prevenção e tratamento de distúrbios cinéticos funcionais 

intercorrentes em órgãos e sistemas dos animais, gerados, por alterações genéticas, 

traumas ou doenças adquiridas.  
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 De se ver, portanto, que a Resolução/CFMV n. 850/06 não é fonte geradora de 

possibilidades interpretativas diversas da defendida nesta contestação. A clareza e 

precisão de seu texto fazem com que resulte de sua leitura um único e unívoco sentido 

para as suas disposições, sem margem alguma para resultados interpretativos outros, 

já que fora da moldura de possibilidades do próprio texto (limite objetivo, externo e 

intransponível da interpretação).  

III.3. FISIOTERAPIA ANIMAL - UMA ESPECIALIDADE VETERINÁRIA 

§ 11.   A fisioterapia animal é uma especialidade da clínica médico-veterinária 

reconhecida em âmbito nacional, que, inclusive, já conta com residência médica4,  

cursos de pós-graduação e de extensão5 específicos nessa área do conhecimento 

humano. Negar a sua existência, portanto, é o mesmo que negar a realidade; é negar a 

existência de profissionais, médicos-veterinários, que se especializaram na 

especialidade.  

 A questão terminológica, que longe de causar qualquer confusão interpretativa, 

consoante acima demonstrado, se apresenta como uma questão de somenos 

importância diante da consolidação e difusão da fisioterapia animal como uma 

especialidade da clínica veterinária, que tem no médico-veterinário o único 

profissional habilitado para prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos 

com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade física do animal.  

 Não bastasse o fato de a fisioterapia animal ser uma especialidade médico-

veterinária reconhecida e difundida nacionalmente, não se pode deixar de assinalar 

que nem a Lei n. 6.316, de 1975, nem o Decreto-Lei n. 938, de 1969, reservam ao 

Conselho Autor o domínio/titularidade exclusivo(a) do vocábulo “fisioterapia”. A 

palavra “fisioterapia” integra o vernáculo brasileiro, sendo, pois, de uso (falado e 

escrito) corrente e livre de todos, sem restrição alguma.  

                                                 
4
 https://portal.anhembi.br/residencia/edital-residencia-vet-2019-fisioterapia-2/ (doc. anexo) 

5
https://www.posunip.com.br/curso-detalhe/fisioterapia-veterinaria/11363; 

https://qualittas.com.br/curso/fisioterapia-veterinaria/?url=fisioterapia-veterinaria/ 
https://ibvet.com.br/wp3/courses/fisioterapia-e-reabilitacao-veterinaria/  
https://universidade.up.edu.br/pos-graduacao/fisiatria-fisioterapia-e-reabilitacao-veterinaria/ 
https://fisioanimal.com/curso 
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§ 12. Dito isso, reconhecida a fisioterapia animal como especialidade médico-

veterinária e inexistindo, por força de lei, qualquer domínio ou uso exclusivo do 

vocábulo “fisioterapia” por parte do Conselho Autor, não se vislumbra a existência de 

óbice de natureza alguma que impeça que o Conselho Réu se valha da expressão 

“fisioterapia animal” para designar especialidade médico-veterinária que se dedica a 

prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, 

desenvolver e conservar a capacidade física do animal.  

§ 13. Por derradeiro, rápidas palavras sobre o documento trazido pelo Conselho 

Autor e identificado pelo ID. 28412286: de forma alguma evidenciam a propalada 

“confusão” terminológica os destaques feitos na expressão “fisioterapia veterinária” e 

na frase “Mais que um centro de fisioterapia”, e não evidenciam por uma razão bem 

simples: a mensagem transmitida pela conta do instagram denominada “mundoa 

parte_salvador” não se limita ao texto contido na referida conta, mas inclui também, e 

sobretudo, as imagens que nela são/estão postadas. Da combinação de ambas, 

imagens e texto, resulta claro que se trata de um centro de fisioterapia voltado 

exclusivamente para tratar da saúde e bem-estar dos animais, e que seria muito mais 

que um centro de fisioterapia porque os profissionais que nele atendem (médicos-

veterinários) seriam apaixonados pelo que fazem, isso segundo a mensagem 

publicitária. 

§ 14. Numa só sentença: o Conselho Autor tenta a todo custo e sem êxito algum 

demonstrar algo que não existe e nunca existirá no plano da facticidade: a pretensa 

confusão resultante do emprego da expressão “fisioterapia animal”. Como visto acima, 

não há confusão alguma a ser dirimida pelo Poder Judiciário, pois essa não passa de 

uma manifestação solipsística do Autor da demanda, ou seja, a propalada “confusão 

interpretativa” não passa de um flatus vocis (não uma realidade - res -), de uma 

sensação/impressão que existe unicamente na mente do Autor, sem existência 

empírica real, tangível e perceptível.   
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IV - PEDIDOS  

§ 15. Diante do exposto, O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA confia em que 

será julgado inteiramente improcedente o pedido deduzido pela Autora na petição 

inicial da ação, condenando-a, por via de consequência, ao pagamento de honorários 

advocatícios e demais ônus sucumbenciais (CPC/15, art. 85).  

§ 16. Pretende o Conselho Federal empregar todos os meios legais, bem como os 

moralmente legítimos, ainda que não especificados no CPC de 2015, para provar a 

verdade dos fatos em que se funda a defesa e influir eficazmente na convicção de V. 

Exa.  

§ 17. Nesses termos, pede-se juntada e que seja indeferido o pedido de tutela 

definitiva postulado pelo Autor. 

Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. 

ARMANDO RODRIGUES ALVES 
                                      ADVOGADO PÚBLICO 
                     OAB/DF 13.949 - MAT./CFMV 0516 
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Convocação para o concurso de bolsistas de Pós-Graduação Lato Sensu 
(Programa de Aprimoramento Médico Veterinário) do Hospital Veterinário da 

Universidade Anhembi Morumbi 
(PÓSVET - Residência - Programa não avaliado pelo CFMV) 

 
1. As inscrições estão abertas no período de 03 a 11 de julho de 2019, das 9 às 16 
horas, junto à Coordenação do Hospital Veterinário da Universidade Anhembi 
Morumbi – TEL (11) 2790-4641 (coordenação do HOVET - Magali). 
 
2 . Requisitos e documentos necessários para inscrição: 
      
      2.1 – Ter concluído o curso de graduação em Medicina Veterinária nos anos 
de 2017 a  2019, em escola brasileira reconhecida pelo MEC; 
 
      2.2 – Apresentar Curriculum Vitae, com todas as cargas horárias e 
certificados. Caso não haja comprovação documental, ou ainda, o candidato 
relacionar algum item sem incluir a carga horária, este não será considerado pela 
banca examinadora. 
     
      2.3 – Apresentar histórico escolar 
        
      2.4 – Comprovante de pagamento/transferência bancária no valor de R$ 
150,00 conforme informações cedidas abaixo 
 

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE / CNPJ 

SANTANDER (033) 3293 
 

CC: 13000344-2 / CNPJ: 62.596.408/0024-11 

 

  

      2.5 – Não haverá devolução do valor pago para a realização da inscrição, 
mesmo que o candidato desista do processo seletivo antecipadamente ao dia da 
prova. 
 
 
3 . O programa oferecido:  
 

Área de concentração Número de Vagas Duração em anos 

Reabilitação Animal 1 2 

 

4 . O exame de seleção constará de: 
       

4.1 – Primeira fase: Prova Teórica, sob a forma de teste de múltipla 
escolha: no dia 15 de Julho de 2019 às 10:00 horas nas salas de aula do 
mezanino do Hovet – AM. 
 

 A prova constará de 50 testes de múltipla escolha, sendo composta por testes 
de cada uma das seguintes áreas: Anestesiologia, Patologia Clínica, 
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Diagnóstico por Imagem , Clínica de Pequenos Animais, Cirurgia de Pequenos 
Animais e Reabilitação.  

 Serão convocados para a fase seguinte os 03 (três) candidatos que obtiverem 
as 03 (três) melhores notas na prova teórica. Em caso de empate, serão 
convocados quantos candidatos forem necessários.  

 

 A lista constando o nome (em ordem alfabética) dos classificados para a 
segunda fase será fixada nas dependências do HOVET no dia 15 de julho de 
2019. 

 O candidato deverá entregar a folha de questões e de respostas ao término da 
prova. 

 Não será divulgado o gabarito.  

 Esta primeira fase é classificatória, portanto os candidatos convocados para 
segunda fase estarão em igualdade de condições independentemente da nota 
da prova teórica. 

 
      4.2 – Segunda fase: Análise do Curriculum Vitae e entrevista, realizados 
pela banca examinadora, composta por professores das áreas envolvidas no 
programa. As entrevistas serão realizadas em 17 de julho de 2019.  
 
      4.3 – A divulgação do resultado final será publicada até o dia 19 de julho 
de 2019, no HOVET-AM, em lista afixada no local. 
 
5 . Admissão dos candidatos selecionados: 
 
O candidato aprovado deverá fornecer fotocópia autenticada dos seguintes 
documentos: 
 
- Cópia da cédula de identidade; 
 
- Cópia do CPF do próprio bolsista; 
 
- Cópia do diploma ou certificado de conclusão do curso; 
 
- Cópia do visto de permanência no país, em se tratando de candidato 

estrangeiro; 
 
- Carteira de trabalho 
 
- Comprovante de endereço 

 
- Carteira de vacinação atualizada e titulação da vacina antirrábica 
 
6. Observações: 
 
O candidato aprovado iniciará suas atividades no segundo semestre de 2019 e 
usufruirá bolsa de aprimoramento propiciada pela Universidade Anhembi Morumbi. 
A Faculdade não se responsabiliza pela estadia do Médico Veterinário.  
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O Médico Veterinário Bolsista desenvolverá atividades de atendimento, inclusive 
aquelas de plantões, no Hospital Veterinário localizado no Campus Centro desta 
Universidade, sob a supervisão dos Médicos Veterinários Contratados e dos 
Docentes vinculados às atividades hospitalares. 
 
 
 
 

 
 
 

 

       Prof. Fabrício Lorenzini 
Coordenador da Residência em Medicina Veterinária  

Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa. Aline Zoppa 
Coordenadora clínica do  

Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
1040700-20.2020.4.01.3400
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
 
 
 

DESPACHO
 
 
 

 
 
Tendo em vista que não houve conciliação entre as partes, aguarde-se a juntada da contestação.
 
 
 
 
 
 
 

(assinado eletronicamente)
 

MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO
 

Juiz Federal Substituto da 6ª Vara/SJDF
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PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400
 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CERTIDÃO
 

 
 
CERTIFICO que nesta data faço juntada da Ata de Audiência.
 
 
 
09/11/2020.
 
 
 

Assinado digitalmente.
 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal

Centro Judiciário de Conciliação da SJDF
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
Centro Judiciário de Conciliação

NÚMERO DO PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400 Vara: 6
AUTOR  (A):  CONSELHO  REGIONAL  DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL -

CNPJ: 16.300.642/0001-46 

CONTATO(S): 77-3421-6520
END: Av. Tancredo Neves, nº 939, Ed. Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das Árvores,
CEP 41.820-021, Salvador/BA,
Email: asjur@crefito7.gov.br
ADVOGADO(A): Marcelo Dourado Costa OAB/BA nº 42.931 e OUTROS
Telefone: 77-3421-6520
Email: gabinete@cfmv.gov.br
RÉ(U): CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
PREPOSTO DO CFMV: HELIO BLUME (secretário-geral do CFMV)
EMAIL: helio.blume@cfmv.gov.br
ADVOGADO  DO  RÉU:ARMANDO  RODRIGUES  ALVES  (advogado  público  efetivo  do
CFMV)
Email: armando.alves@cfmv.gov.br
DATA: 20/10/2020 HORA: 11h15 SALA: VIRTUAL

ATA DE AUDIÊNCIA
Aberta a audiência de conciliação virtual relativa ao processo em epígrafe, utilizando-se o  
aplicativo Microsoft Teams, constatou-se a presença da parte autora acima identificada, 
representada por seus Advogados Dr Eduardo de Andrade Corlett Loiola, OAB/BA nº 
37.112 e do preposto o Senhor Gustavo Fernandes Vieira, CPF: 812.728.395-91, 
com poderes para transigir conforme procuração registrada no dia 22/07/2020 e do do 
Advogado do Conselho Federal de medicina Veterinária Dr. Armando Rodrigues Alves, 
OAB/DF 13.949 e o preposto Conselho Federal de Medicina Veterinária o Senhor Hélio Blume, 
CPF: 190.272.300-72. Foi requerido aos participantes que se apresentassem falando nome 
completo, CPF e OAB.

Ressalto que todos os participantes foram cientificados do compromisso de confidencialidade
que  rege  esta  audiência  e  de  que  é  expressamente  vedada  a  gravação,  reprodução  e
divulgação, no todo ou parte dela, por qualquer meio de comunicação (artigo 166, NCPC e
artigo 2º, VII, da Lei 13.140/2015).

Após  negociações,  as  partes  não  chegaram  a  entendimento,  tornando  impossibilitada  a
conciliação. 

Não havendo autocomposição o conselho réu poderá oferecer contestação no prazo de 30
dias, cujo o termo inicial é a data da presente audiência virtual de conciliação. 

Em seguida, foi proferido o seguinte: 

“Diante da impossibilidade de acordo,  proceda-se à juntada aos autos da presente ata de
audiência.  Tratando-se  de  Reclamação  Pré-Processual,  encaminhem-se  os  autos  para  o
arquivo,  caso  o  pedido  contido  na  petição  inicial  se  limite  à  realização  de  audiência  de
Conciliação. Nos demais casos, remetam-se os autos à livre distribuição a uma das Varas da
Seção Judiciária do Distrito Federal ou  ao Juízo de Tramitação, para o prosseguimento do
feito. Publicação e intimação dos presentes em audiência.”

Nada mais havendo, encerrou-se a audiência às 12:05, foi lavrada o presente termo o qual foi
enviado ao email informado pelos participantes para que procedam a assinatura por meio do
aplicativo digital conforme as orientações fornecidas em audiência. 

_____________________________________________________________
HÉRBENE SOUSA D. M. MACHADO / DILMAR TEIXEIRA MACHADO / CLAUDIA ADRIANA L. V.

CONCILIADORS
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Hérbene D Cláudia TDilmar M
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal
Centro Judiciário de Conciliação

  
_________________________________

Requerente/Preposto 
___________________________

Requerido/Preposto

_________________________________
Advogado(a) do Requerente

___________________________
Advogado(a) do Requerido
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Helio B

Armando A

Gustavo V
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Autenticação eletrônica 3/5
Data e horários em GMT -03:00 Brasília

Última atualização em 27 Oct 2020 às 10:45:21
Identificação: #75b6799b93afa3573d3a56b18e07a0b2b332b94e566a7209e

Página de assinaturas

Hérbene D Armea A
Hérbene Dantas Armea Almeida
996.235.361-00 563.979.501-82

Signatário Signatário

Cláudia T
Rosimayre Carvalho Cláudia Toledo

658.885.536-20 036.775.814-86
Signatário Signatário

Helio B Armando A
Helio Blume Armando Alves

190.272.300-72 635.117.621-20
Signatário Signatário

Gustavo V
Eduardo Loiola Gustavo Vieira
035.138.525-84 812.728.395-91

Signatário Signatário

Dilmar M
Dilmar Machado
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668.752.690-15
Signatário

HISTÓRICO

20 Oct 2020
12:24:47

Hérbene Dantas  criou este documento. (E-mail: herbenedantas@gmail.com, CPF: 996.235.361-00)             
                                                                                       

20 Oct 2020
12:24:54

Hérbene Dantas  (E-mail: herbenedantas@gmail.com, CPF: 996.235.361-00) visualizou este documento por
meio do IP 2804:14c:65a7:89b5:218d:c6a3:461a:ef41 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.

20 Oct 2020
12:24:57

Hérbene Dantas  (E-mail: herbenedantas@gmail.com, CPF: 996.235.361-00) assinou este documento por
meio do IP 2804:14c:65a7:89b5:218d:c6a3:461a:ef41 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.

21 Oct 2020
10:20:35

Armea Vieira Delmondes De Almeida (E-mail: armea.almeida@trf1.jus.br, CPF: 563.979.501-82) visualizou
este documento por meio do IP 201.49.158.199 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.

21 Oct 2020
12:22:12

Armea Vieira Delmondes De Almeida (E-mail: armea.almeida@trf1.jus.br, CPF: 563.979.501-82) assinou este
documento por meio do IP 2804:14c:65d0:89de:40d6:5a5e:122d:f463 localizado em Brasília - Federal
District - Brazil.

26 Oct 2020
17:43:21

Rosimayre Gonçalves De Carvalho  (E-mail: rosimayre.carvalho@trf1.jus.br, CPF: 658.885.536-20)
visualizou este documento por meio do IP 189.6.26.224 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.

26 Oct 2020
17:43:21

Rosimayre Gonçalves De Carvalho  (E-mail: rosimayre.carvalho@trf1.jus.br, CPF: 658.885.536-20) assinou
este documento por meio do IP 189.6.26.224 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.

20 Oct 2020
12:25:18

Cláudia Toledo  (E-mail: claudia.toledo@trf1.jus.br, CPF: 036.775.814-86) visualizou este documento por
meio do IP 2804:14c:6591:9047:d06a:c042:5e62:1c96 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.

20 Oct 2020
12:25:23

Cláudia Toledo  (E-mail: claudia.toledo@trf1.jus.br, CPF: 036.775.814-86) assinou este documento por meio
do IP 2804:14c:6591:9047:d06a:c042:5e62:1c96 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.

20 Oct 2020
12:25:30

Helio Blume (E-mail: helio.blume@cfmv.gov.br, CPF: 190.272.300-72) visualizou este documento por meio
do IP 179.181.125.59 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.           

20 Oct 2020
12:26:48

Helio Blume (E-mail: helio.blume@cfmv.gov.br, CPF: 190.272.300-72) assinou este documento por meio do
IP 179.181.125.59 localizado em Brasília - Federal District - Brazil.              

20 Oct 2020
12:25:43

Armando Rodrigues Alves (E-mail: armando.alves@cfmv.gov.br, CPF: 635.117.621-20) visualizou este
documento por meio do IP 2804:14c:6591:41e0:ccd9:89fd:56ba:daa6 localizado em Brasília - Federal
District - Brazil.

20 Oct 2020
12:26:48

Armando Rodrigues Alves (E-mail: armando.alves@cfmv.gov.br, CPF: 635.117.621-20) assinou este
documento por meio do IP 2804:14c:6591:41e0:ccd9:89fd:56ba:daa6 localizado em Brasília - Federal
District - Brazil.

20 Oct 2020
12:25:22

Eduardo De Andrade Corlett Loiola (E-mail: asjur@crefito7.gov.br, CPF: 035.138.525-84) visualizou este
documento por meio do IP 2804:d47:6114:be00:d5f7:3b27:ea8e:a11f localizado em Feira de Santana -
Bahia - Brazil.
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20 Oct 2020
12:27:18

Eduardo De Andrade Corlett Loiola (E-mail: asjur@crefito7.gov.br, CPF: 035.138.525-84) assinou este
documento por meio do IP 2804:d47:6114:be00:d5f7:3b27:ea8e:a11f localizado em Feira de Santana -
Bahia - Brazil.

20 Oct 2020
12:26:14

Gustavo Fernandes Vieira (E-mail: presidencia@crefito7.gov.br, CPF: 812.728.395-91) visualizou este
documento por meio do IP 152.245.197.51 localizado em Salvador - Bahia - Brazil.      

20 Oct 2020
12:26:58

Gustavo Fernandes Vieira (E-mail: presidencia@crefito7.gov.br, CPF: 812.728.395-91) assinou este
documento por meio do IP 152.245.197.51 localizado em Salvador - Bahia - Brazil.         

20 Oct 2020
12:25:16

Dilmar Teixeira Machado (E-mail: dmachado72@yahoo.com.br, CPF: 668.752.690-15) visualizou este
documento por meio do IP 2804:14c:6581:4ed1:74fe:92ac:5bb:308f localizado em Brasília - Federal
District - Brazil.

20 Oct 2020
12:25:21

Dilmar Teixeira Machado (E-mail: dmachado72@yahoo.com.br, CPF: 668.752.690-15) assinou este
documento por meio do IP 2804:14c:6581:4ed1:74fe:92ac:5bb:308f localizado em Brasília - Federal
District - Brazil.
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Exmo. Sr. Juiz Federal da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.
 
 
 
 
 
 
 
O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, autarquia federal já devidamente
qualificada neste autos, vem, pelo advogado público que a presente subscreve (mandato ex lege
), providenciar a juntada da anexa Carta de Preposição, para os fins de direito.
 
Nesses termos, requer-se juntada.
 
Brasília/DF, 20 de outubro de 2020.
 
Armando Rodrigues Alves
 
          OAB/DF 13.949
 
         Mat./CFMV 0516
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JUSTIÇA FEDERAL
 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
 

CENTRO JUDICIÁRIO DE DE CONCILIAÇÃO - CEJUC/SJDF
 
 
 

 
 
 

 
 
Processo: 1040700-20.2020.4.01.3400
 
Autor: AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
 
Réu: RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 
 
 
 
 
 

CERTIDÃO
 

 
 
Certifico e dou fé que, em  07/10/2020 as 15:50, foi intimada a parte AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL 
, e seu advogado Advogados do(a) AUTOR: THIAGO ANTONIO TUPINIQUIM SENA - BA23249, EDUARDO DE ANDRADE CORLETT
LOIOLA - BA37112, MARCELO DOURADO COSTA - BA42931 pelo email: asjur@crefito7.gov.br, da designação da audiência de conciliação
agendada para o dia 20/10/2020 as 11:15 , a realizar-se pela via virtual no TEAMS.
 
Em tempo, informo ainda que a Advogado do(a) RÉU: CYRLSTON MARTINS VALENTINO - DF23287 
 foi intimada no mesmo dia e horário, pelos e-mails: gabinete@cfmv.gov.br.
 

 
 

(datado e assinado digitalmente)
  

CEJUC/SJDF
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PROCESSO 1040700-20.2020.4.01.3400 – CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL -- AUDIÊNCIA
VIRTUAL

CEJUC-SJDF-AUDIÊNCIAS VIRTUAIS <audienciasvirtuais.cejuc.df@trf1.jus.br>
Qua, 07/10/2020 15:50
Para:  asjur@crefito7.gov.br <asjur@crefito7.gov.br>; gabinete@cfmv.gov.br <gabinete@cfmv.gov.br>
Cc:  Andrielly Karoline De Moura Cavalcante <andrielly.cavalcante@trf1.jus.br>; Ana Clara Cumpertino de Paula <ana.cumpertino@trf1.jus.br>; Izabela Coelho de Souza
<izabela.souza@trf1.jus.br>; Armea Vieira Delmondes de Almeida <armea.almeida@trf1.jus.br>; Maria Verônica Paes Ferrari <maria.ferrari@trf1.jus.br>; Lucia Helena Rodrigues Bueno
<lucia.rodrigues@trf1.jus.br>; Marco Antônio Faula <marco.faula@trf1.jus.br>; Káttia Vieira Lacerda <kattia.lacerda@trf1.jus.br>; Cyrlston Martins Valentino <valentino@cfmv.gov.br>;
Erivânia Camelo de Almeida <erivania.camelo@cfmv.gov.br>

2 anexos (2 MB)
Como instalar o Teams - Entrar como Convidado (1).pdf; MANUAL SISTEMA AUTENTIQUE.pdf;

Prezados 
  
Diante da Pandemia do COVID19 e em busca de mantermos o andamento dos processos, informo que a audiência designada para o dia
20/10/2020, será realizada por meio do aplicativo Microsoft Teams, com inicio previsto para às 11H15. 
  
Na audiência virtual serão observados os princípios basilares da conciliação em todos os seus procedimentos assim como a importância das
decisões a serem tomadas pelos interessados, na solução do conflito. Assim solicito confirmar o recebimento do presente email, clicando no
campo RSVP, bem como informar o email da parte autora e de seu advogado para o qual deverá ser enviado o link de acesso. 
  
Esclareço que  poderá haver atrasos no início da audiência de conciliação virtual, em virtude do prolongamento da sessão anterior, devendo, no
entanto, os advogados/prepostos/procuradores e as partes autora/ré estar disponíveis pelo menos 5 (cinco) antes do horário previamente designado
e permanecer “logados” mesmo diante de eventuais atrasos; e que a assinatura da ata deverá acontecer até 60 minutos após o término da
audiência - sob pena de não homologação do acordo celebrado. 
 
Ressalto, ainda, que para o bom andamento da audiência os participantes deverão dispor de local reservado, a fim de evitar interrupções externas,
bem como é recomendado que se evite o uso de telefones ao longo da audiência. (Portaria SJDF-CEJUC 10190327) 
 
A Ata de Audiência será encaminhada para as partes por meio de e-mail, e deverá ser assinada por meio  do aplicativo Autentique (ver Manual do
Sistema Autentique anexado ao email) 
 
Encaminho, em anexo, os manuais de acesso às ferramentas tecnológicas. 

 
Dúvidas poderão ser esclarecidas através do email: audienciasvirtuais.cejuc.df@trf1.jus.br 

 
LINK DE ACESSO: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-
join%2F19%3Ameeting_Y2NkMTU1YmMtY2ExMS00YjUyLWFiZjktMDUyMDI5YjcyZDFi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%
2522963819f6-e1a3-491c-a1cc-5096f914cf4b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b7b21237-893d-421d-9237-
8e8f69b7719b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e557a3b7-c50b-4b8f-be04-
17f2aa54fc8c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 
Equipe CEJUC/SJDF 

Ingressar em Reunião do Microsoft Teams
Saiba mais sobre o Teams | Opções de reunião
Ingressar com um dispositivo de videoconferência
946642201@t.plcm.vc ID de Conferência de VTC: 1141976399
Instruções de discagem de VTC alternativas

TRF1

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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1040700-20.2020.4.01.3400
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
 

ATO ORDINATÓRIO
 
 
 

            Nos termos do art.203, § 4º, do CPC e da Portaria nº 02/2009, da MMª Juíza Titular desta 6ª Vara, faço remessa

do presente processo À Central de Conciliação Judiciária para realização de audiência de conciliação, haja vista as

petições id 330780889 e 347215483.
 
            Brasília, 14/10/2020
 
 
 

P/ Diretora de Secretaria 6ª Vara/SJDF 
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Exmo(a). Sr(a). Juiz(íza) Federal da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do

Distrito Federal.
 

Ref.: Proc. n. 1040700-20.2020.4.01.3400
 

O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, autarquia federal criada pela

Lei n. 5.517/67, vem, pelo advogado público que a presente subscreve (mandato ex

lege), em atenção ao Ato Ordinatório de ID. 305827877, manifestar o seu interesse na

realização, por videoconferência, da audiência de conciliação do artigo 334 do NCPC,

bem como informar os nomes e cargos das pessoas para as quais devem ser enviados

o link e as orientações para acesso à mencionada assentada virtual:
 

a )  m é d i c o - v e t e r i n á r i o  H e l i o  B l u m e ,  s e c r e t á r i o - g e r a l  d o  C F M V :

helioblume@cfmv.gov.br; e
 

b)  Armando Rodr igues  A lves ,  advogado púb l ico  e fe t i vo  do  CFMV:

armando.alves@cfmv.gov.br.
 

No ensejo, requer-se que o prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento de resposta

pelo Conselho Federal, réu na presente demanda, tenha como termo inicial a data da

audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (NCPC, artigo 335,

inciso I).             

 

Nesses termos, pede juntada.
 

Brasília/DF, 5 de outubro de 2020.
 

Armando Rodrigues Alves

 

        OAB/DF 13.949

 
                       Matrícula/CFMV 0516
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EXMO(A). SR(A). JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL. 

REF.: PROC. N. 1040700-20.2020.4.01.3400 

 O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, autarquia federal criada 

pela Lei n. 5.517/67, vem, pelo advogado público que a presente subscreve (mandato 

ex lege), em atenção ao Ato Ordinatório de ID. 305827877, manifestar o seu interesse 

na realização, por videoconferência, da audiência de conciliação do artigo 334 do 

NCPC, bem como informar os nomes e cargos das pessoas para as quais devem ser 

enviados o link e as orientações para acesso à mencionada assentada virtual:  

a) médico-veterinário Helio Blume, secretário-geral do CFMV: 

helioblume@cfmv.gov.br; e  

b) Armando Rodrigues Alves, advogado público efetivo do CFMV: 

armando.alves@cfmv.gov.br. 

 No ensejo, requer-se que o prazo de 30 (trinta) dias para o oferecimento 

de resposta pelo Conselho Federal, réu na presente demanda, tenha como termo 

inicial a data da audiência de conciliação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição 

(NCPC, artigo 335, inciso I).       

 Nesses termos, pede juntada. 

 Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. 

 ARMANDO RODRIGUES ALVES 
                                           OAB/DF 13.949 
                                Matrícula/CFMV 0516 
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Seção Judiciária do Distrito Federal
6ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO Nº 1040700-20.2020.4.01.3400

CERTIDÃO

Certifico que no dia 01 de outubro de 2020, às 17:23 horas, citei o CONSELHO FEDERAL DE
MEDICINA VETERINÁRIA, na pessoa de seu representante legal, por meio eletrônico, nos
termos da Portaria 10022187 do TRF, razão pela qual devolvo o presente Mandado para as
devidas providências.

BRASÍLIA, 5 de outubro de 2020.

MARCELO SIMOES GIOVANINI

Oficial de Justiça
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02/10/2020 Email – Marcelo Simões Giovanini – Outlook

https://outlook.office365.com/mail/search/id/AAQkADMwNzc3YTQwLTJmZjAtNGI2NC04N2IzLTc5OGUyYTdlOGI0ZQAQALa2p%2BW9CyVOqCj… 1/1

Re: 1040700-20-2020 citação do CONSELHO FED MED VETERINÁRIA URGENTE EM
PLANTÃO

Cyrlston Martins Valentino <valentino@cfmv.gov.br>
Qui, 01/10/2020 17:23
Para:  Marcelo Simões Giovanini <marcelo.giovanini@trf1.jus.br>

Boa tarde. 
Confirmo o recebimento 

De: Marcelo Simões Giovanini <marcelo.giovanini@trf1.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 16:15:13
Para: Cyrlston Mar�ns Valen�no
Assunto: 1040700-20-2020 citação do CONSELHO FED MED VETERINÁRIA URGENTE EM PLANTÃO
 
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO, POR E-MAIL, O MAIS BREVE POSSÍVEL, OBRIGADO.

Sr (a ) Procurador (a)

Considerando a necessidade de conciliar as recomendações das autoridades
públicas no que diz respeito ao isolamento social, visando evitar a
proliferação do vírus COVID-19, a Central de Mandados da Seção Judiciária
do Distrito Federal, conforme Portaria 10022187, que autoriza a
transmissão, por e-mail institucional, de mandados, encaminho o mandado
anexo para as devidas providências e cumprimento, com a observação de que o
órgão deverá responder o presente e-mail confirmando o recebimento do
mandado.

Atenciosamente,
MARCELO SIMÕES GIOVANINI - OFICIAL DE JUSTIÇA
MATRICULA DF 1296003
TELEFONE 61 999945313
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

.
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MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

 
 
 
PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400 
 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 
 
 

 
 
 
FINALIDADE: INTIMAR PARA CIÊNCIA DO ATO ORDINATÓRIO ID 305827877 BEM COMO, CITAR O RÉU PARA
COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 20/10/2020, ÀS 11:15, NOS TERMOS
DO ART. 334 E 335 DO NCPC, NO CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO, SITUADO À SEPN 510, BL. C, LT. 08,
ED. CABO FRIO, 1º SUBSOLO. 
 
ADVERTÊNCIA: CASO NÃO TENHA INTERESSE NA AUTOCOMPOSIÇÃO, DEVERÁ COMUNICAR AO JUÍZO, POR

PETIÇÃO, 

APRESENTADA COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, CONTADOS DA DATA DE AUDIÊNCIA (ART. 334, §5º)
 
OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06:
A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data
do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo). 
 
OBSERVAÇÃO 2:  Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere
no campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não
vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores
in fo rmações ,  f avor  consu l ta r  o  Manua l  do  PJe  para  Advogados  e  P rocuradores  em
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais.
 
CHAVES DE ACESSO:
 
 
 
Documentos associados ao processo
 

Seção Judiciária do Distrito Federal
6ª Vara Federal Cível da SJDF

ENDEREÇO DO CITANDO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
Trecho SIA Trecho 6, LOTES 130 E 140, Zona Industrial (Guará), BRASíLIA - DF - CEP: 71205-060

Título Tipo Chave de acesso**
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Petição inicial Petição inicial 20072209331064300000279809072
DOC 01 - Lei
6316, de 17 de
dezembro de
1975

Documento
Comprobatório

20072209331096200000279828533

DOC 02 - CNPJ
CREFITO-7

Comprovante de
situação cadastral no
CNPJ

20072209331109500000279828534

DOC 03 - Ata de
Posse Presidente
Crefito-7

Documento
Comprobatório

20072209331135500000279828536

DOC 04 -
Procuracao -
CREFITO-7

Procuração 20072209331147000000279828537

DOC 05 -
Resolucao CFMV
850.2006

Documento
Comprobatório

20072209331182600000279828539

DOC 06 - Oficio
do CRMV Bahia -
Denúncia

Documento
Comprobatório

20072209331199700000279828540

DOC 07 - Cartão
de Visita

Documento
Comprobatório

20072209331210500000279828543

DOC 08 - Termo
de Abertura PED
417.2017

Documento
Comprobatório

20072209331221400000279828545

DOC 09 - OF.
GAPRE 041 -
Conselho Federal
de Medicina
Veterinária-CFMV
- Fisioterapia
animal

Documento
Comprobatório

20072209331232100000279828546

DOC 10 -
Imagem -
Confusão entre
os termos

Documento
Comprobatório

20072209331258800000279828548

Informação de
Prevenção

Informação de
Prevenção

20072712122841000000283402184

Certidão Certidão 20072715585309300000283792041
Comprovante de
recolhimento de
custas

Comprovante de
recolhimento de custas

20072917182217300000285978162

PETIÇÃO
JUNTADA DE
COMPROVANTE
DE CUSTAS

Petição intercorrente 20072917182239000000285978169

Comprovante
Recolhimento
Custas CFMV

Comprovante de
recolhimento de custas

20072917182251200000285978170

GRU Judicial -
Ação CREFITO x
CFMV

Guia de Recolhimento
da União - GRU

20072917182269500000285978173

Despacho Despacho 20080319183257500000283772114
Ato ordinatório Ato ordinatório 20081807515577700000301387560
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SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Federal Cível da SJDF
 
ENDEREÇO DO JUÍZO: SAS Quadra 02 Bloco G, Lote 08, Justiça Federal - Sede I, Asa Sul, BRASíLIA - DF - CEP:
70070-933
 
Expedi este mandado por ordem deste Juízo Federal.
 
BRASÍLIA, 16 de setembro de 2020.
 
 
 

 (assinado digitalmente)
 

Diretor(a) de Secretaria da 6ª Vara Federal Cível da SJDF
 

 
 

Intimação Intimação 20081911350927200000302945099
Citação e
intimação

Citação e intimação 20081911350940500000302945100

Certidão de
devolução de
mandado

Certidão de devolução
de mandado

20082411134672500000306816561

CV 287
Documento
Comprobatório

20082411134697900000306825031

Certidão de
devolução de
mandado

Certidão de devolução
de mandado

20082411214584700000306771619

CV 287
Documento
Comprobatório

20082411214680200000306771628

Habilitação Procuração/Habilitação 20082809593242100000311654623
Petição
intercorrente

Petição intercorrente 20090816285666900000320050594

Despacho Despacho 20091111285774900000322846064
Manifestação Manifestação 20091518061179800000285978174
Manifestação
Ação Fisioterapia
Animal

Manifestação 20091518061219700000326080560
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Segue manifestação em pdf.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO

CREFITO-7

MERETÍSSIMO JUÍZO FEDERAL DA  6ª  VARA FEDERAL  CÍVEL  SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

Processo nº 1040700-20.2020.4.01.3400 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO
– CREFITO-7, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face do
CONSELHO  FEDERAL  DE MEDICINA  VETERINÁRIA,  já  qualificado,  vem à  presença deste  MM.
Juízo,  por  seus  procuradores  infrafirmados,  atendendo  ao  despacho  de  ID  305827877,
manifestar  interesse  na  realização  de  audiência  por  videoconferência  designada  para  o  dia 
20/10/2020, às 11:15h, e informar abaixo os emails para os quais deverão ser enviados os link e
orientações de acesso. 

1) E-mail: asjur@crefito7.gov.br

2) E-mail: assessoriajuridica@crefito7.gov.br

3) E-mail: presidencia@crefito7.gov.br

Nesses termos, Pede Deferimento.

Salvador, 15 de setembro de 2020.

Marcelo Dourado Costa
OAB/BA nº 42.931

Eduardo de Andrade Corlett Loiola
OAB/BA nº 37.112

Thiago Antônio Tupiniquim Sena
OAB/BA nº 23.249

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, nº 939 S/ 101 –  Caminho das Árvores. Salvador/BA - CEP 41.820.021 
Telefones: 71-3045-4242 http://www.crefito7.gov.br/ / asjur@crefito7.gov.br
Delegacia em Vitória da Conquista (BA) 
Avenida Olívia Flores, nº 286, Empresarial Olívia Flores, sala 106 - Bairro Candeias – CEP: 45028-610 Telefone: (77) 3421-6520
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
1040700-20.2020.4.01.3400
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
 
 
 

DESPACHO
 
 
 

 
 
Renove-se o expediente id 307358408, com urgência,  desta vez, observando-se o prazo de 30
(trinta) dias.
 
 
 
 
 
 
 

(assinado eletronicamente)
 

MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO
 

Juiz Federal Substituto da 6ª Vara/SJDF
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Exmo(a). Sr(a). Juiz(íza) Federal da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do
Distrito Federal.
 
 
 
 
 
O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, autarquia federal criada pelo
Lei n. 5.517/67, , vem, pelo advogado público que a presente subscreve (mandato ex
lege), requerer que seja feita a devida correção do prazo assinalado na aba
"Expedientes", visto que, por força do disposto no artigo 183 do Código de Processo
Civil , o prazo de resposta à Petição Inicial deve ser computado em dobro, perfazendo,
portanto, de 30 (trinta) dias, e não 15 (quinze), consoante consignado na mencionada
aba "Expedientes". 
 
Nesses termos, pede-se juntada e que a Secretaria desse r. Juízo proceda à devida
correção do prazo de resposta assinalado na susocitada aba "Expedientes", o qual
findar-se-á no dia 6/10/ p.f.
 
Brasília/DF, 8 de setembro de 2020.
 
Armando Rodrigues Alves
 
          OAB/DF 13.949
 
 
 
         Mat./CFMV 0516
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Solicito minha habilitação como procurador do CFMV, sendo dispensada a juntada do instrumento
em razão de o mandato ex lege.
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PROCESSO Nº 1040700-20.2020.4.01.3400
 

 
 

C E R T I D Ã O
 
 
 
 
 

                                                            De acordo com a Portaria 10297664 e 10618575 do Juiz
Federal Coordenador da CEMAN/SJDF que prevê o envio por e-mail institucional de mandados
de quaisquer natureza, dispensada a entrega física, em virtude da pandemia da COVID-19
declarada pela OMS, CITEI E INTIMEI O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA,
conforme confirmação expressa de recebimento do referido e-mail no dia 20.08.2020.
 
                                                                       Brasília-DF, 24 de agosto de 2020.
 
 
 
 
 

CLÁUDIA DE OLIVEIRA VIANNA ALVES DA SILVA
 

Oficial de Justiça-Avaliador
 

12.945
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21/08/2020 Email – Cláudia de Oliveira Viana Alves – Outlook
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 Responder a todos  Excluir  Lixo Eletrônico Bloquear

Re: CV 287-PLANTÃO/URGENTE CIT/INT PROC 1040700-20.2020

Qui, 2020-08-20 13:29

Boa tarde. 
Confirmo o recebimento. 

De: Cláudia de Oliveira Viana Alves <claudia.viana@trf1.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 10:11:54
Para: Cyrlston Mar�ns Valen�no
Assunto: CV 287-PLANTÃO/URGENTE CIT/INT PROC 1040700-20.2020
 
PLANTÃO/URGENTE
PROCESSO 1040700-20.2020.4.01.3400
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
6ª VARA FEDERAL-SJDF

Prezados,
 
Considerando a necessidade de conciliar as recomendações das autoridades públicas no
que diz respeito ao isolamento social, visando evitar a proliferação do vírus COVID-19, a
Central de Mandados da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme Portarias
10297664 en10618575, anexa, editada pelo Juiz Federal Coordenador da Ceman/SJDF,
que autoriza a transmissão, por e-mail institucional, de mandados, encaminho o
mandado anexo para as devidas providências e cumprimento, com a observação de que
o órgão deverá em até 24 horas responder o presente e-mail  confirmando o
recebimento do mandado.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2020.
 
 
Atenciosamente,
 
Cláudia de Oliveira Vianna Alves da Silva
Oficial de Justiça-Avaliador/SJDF
12.945
Cel: 99971-4032

Este e-mail foi escaneado por Bitdefender!

CV
Cyrlston Martins Valentino <valentino@cfmv.go
v.br>     

Para:  Cláudia de Oliveira Viana Alves

Responder Encaminhar
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PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

   
PROCESSO Nº  1040700-20.2020.4.01.3400
 
 
 
 
 
 
 

C E R T I D Ã O
 
 
 
 
 

                                                            De acordo com a Portaria 10297664 e 10618575 do Juiz
Federal Coordenador da CEMAN/SJDF que prevê o envio por e-mail institucional de mandados
de quaisquer natureza, dispensada a entrega física, em virtude da pandemia da COVID-19
declarada pela OMS, CITEI O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, conforme
confirmação expressa de recebimento do referido e-mail no dia 20.08.2020.
 
                                                                       Brasília-DF, 24 de agosto de 2020.
 
 
 
 
 

CLÁUDIA DE OLIVEIRA VIANNA ALVES DA SILVA
 

Oficial de Justiça-Avaliador
 

12.945
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21/08/2020 Email – Cláudia de Oliveira Viana Alves – Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020081002.06&popoutv2=1 1/1

 Responder a todos  Excluir  Lixo Eletrônico Bloquear

Re: CV 287-PLANTÃO/URGENTE CIT/INT PROC 1040700-20.2020

Qui, 2020-08-20 13:29

Boa tarde. 
Confirmo o recebimento. 

De: Cláudia de Oliveira Viana Alves <claudia.viana@trf1.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de agosto de 2020 10:11:54
Para: Cyrlston Mar�ns Valen�no
Assunto: CV 287-PLANTÃO/URGENTE CIT/INT PROC 1040700-20.2020
 
PLANTÃO/URGENTE
PROCESSO 1040700-20.2020.4.01.3400
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
6ª VARA FEDERAL-SJDF

Prezados,
 
Considerando a necessidade de conciliar as recomendações das autoridades públicas no
que diz respeito ao isolamento social, visando evitar a proliferação do vírus COVID-19, a
Central de Mandados da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme Portarias
10297664 en10618575, anexa, editada pelo Juiz Federal Coordenador da Ceman/SJDF,
que autoriza a transmissão, por e-mail institucional, de mandados, encaminho o
mandado anexo para as devidas providências e cumprimento, com a observação de que
o órgão deverá em até 24 horas responder o presente e-mail  confirmando o
recebimento do mandado.
Brasília-DF, 20 de agosto de 2020.
 
 
Atenciosamente,
 
Cláudia de Oliveira Vianna Alves da Silva
Oficial de Justiça-Avaliador/SJDF
12.945
Cel: 99971-4032

Este e-mail foi escaneado por Bitdefender!

CV
Cyrlston Martins Valentino <valentino@cfmv.go
v.br>     

Para:  Cláudia de Oliveira Viana Alves

Responder Encaminhar
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MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

 
 
 
PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400 
 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
 
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA 
 
 

 
 
 
FINALIDADE: INTIMAR PARA CIÊNCIA DO ATO ORDINATÓRIO ID 305827877 BEM COMO, CITAR O RÉU PARA
COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 20/10/2020, ÀS 11:15, NOS TERMOS
DO ART. 334 E 335 DO NCPC, NO CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO, SITUADO À SEPN 510, BL. C, LT. 08,
ED. CABO FRIO, 1º SUBSOLO. 
 
ADVERTÊNCIA: CASO NÃO TENHA INTERESSE NA AUTOCOMPOSIÇÃO, DEVERÁ COMUNICAR AO JUÍZO, POR

PETIÇÃO, 

APRESENTADA COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, CONTADOS DA DATA DE AUDIÊNCIA (ART. 334, §5º)
 
OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06:
A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data
do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo). 
 
OBSERVAÇÃO 2:  Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere
no campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não
vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores
in fo rmações ,  f avor  consu l ta r  o  Manua l  do  PJe  para  Advogados  e  P rocuradores  em
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais.
 
CHAVES DE ACESSO:
 
 
 
Documentos associados ao processo
 

Seção Judiciária do Distrito Federal
6ª Vara Federal Cível da SJDF

ENDEREÇO DO CITANDO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
Trecho SIA Trecho 6, LOTES 130 E 140, Zona Industrial (Guará), BRASíLIA - DF - CEP: 71205-060

Título Tipo Chave de acesso**
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SEDE DO JUÍZO: 6ª Vara Federal Cível da SJDF
 
ENDEREÇO DO JUÍZO: SAS Quadra 02 Bloco G, Lote 08, Justiça Federal - Sede I, Asa Sul, BRASíLIA - DF - CEP:
70070-933
 
Expedi este mandado por ordem deste Juízo Federal.
 
BRASÍLIA, 19 de agosto de 2020.
 

Petição inicial Petição inicial 20072209331064300000279809072
DOC 01 - Lei 6316, de 17
de dezembro de 1975

Documento
Comprobatório

20072209331096200000279828533

DOC 02 - CNPJ
CREFITO-7

Comprovante de
situação cadastral
no CNPJ

20072209331109500000279828534

DOC 03 - Ata de Posse
Presidente Crefito-7

Documento
Comprobatório

20072209331135500000279828536

DOC 04 - Procuracao -
CREFITO-7

Procuração 20072209331147000000279828537

DOC 05 - Resolucao
CFMV 850.2006

Documento
Comprobatório

20072209331182600000279828539

DOC 06 - Oficio do CRMV
Bahia - Denúncia

Documento
Comprobatório

20072209331199700000279828540

DOC 07 - Cartão de Visita
Documento
Comprobatório

20072209331210500000279828543

DOC 08 - Termo de
Abertura PED 417.2017

Documento
Comprobatório

20072209331221400000279828545

DOC 09 - OF. GAPRE 041
- Conselho Federal de
Medicina Veterinária-
CFMV - Fisioterapia
animal

Documento
Comprobatório

20072209331232100000279828546

DOC 10 - Imagem -
Confusão entre os termos

Documento
Comprobatório

20072209331258800000279828548

Informação de Prevenção
Informação de
Prevenção

20072712122841000000283402184

Certidão Certidão 20072715585309300000283792041

Comprovante de
recolhimento de custas

Comprovante de
recolhimento de
custas

20072917182217300000285978162

PETIÇÃO JUNTADA DE
COMPROVANTE DE
CUSTAS

Petição
intercorrente

20072917182239000000285978169

Comprovante
Recolhimento Custas
CFMV

Comprovante de
recolhimento de
custas

20072917182251200000285978170

GRU Judicial - Ação
CREFITO x CFMV

Guia de
Recolhimento da
União - GRU

20072917182269500000285978173

Despacho Despacho 20080319183257500000283772114
Ato ordinatório Ato ordinatório 20081807515577700000301387560
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 (assinado digitalmente)
 

Diretor(a) de Secretaria da 6ª Vara Federal Cível da SJDF
 

 
 

Num. 307358408 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: SINARA DE OLIVEIRA DEUS - 19/08/2020 11:35:09
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081911350940500000302945100
Número do documento: 20081911350940500000302945100



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

6ª Vara Federal Cível da SJDF

 

  
 

INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJe
 

(ADVOGADO)
 

  

 
 
 
FINALIDADE: Intimar o advogado da parte (CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL 
) acerca do(a) ato ordinatório / despacho / decisão / sentença proferido(a) nos autos do processo em epígrafe.  
 
 
 
OBSERVAÇÃO 1: DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS (art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/06:
A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data
do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término
desse prazo). 
 
 
OBSERVAÇÃO 2:  Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada a intimação a que ela se refere
no campo “Marque os expedientes que pretende responder com esta petição”, sob pena de o sistema não
vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores
in fo rmações ,  f avor  consu l ta r  o  Manua l  do  PJe  para  Advogados  e  P rocuradores  em
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/processual/processo-judicial-eletronico/pje/tutoriais.
 
 
 
BRASÍLIA, 19 de agosto de 2020.
 
 
 

(assinado digitalmente)
 

Diretor(a) de Secretaria do(a) 6ª Vara Federal Cível da SJDF

PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO ANTONIO TUPINIQUIM SENA - BA23249, EDUARDO DE ANDRADE CORLETT
LOIOLA - BA37112, MARCELO DOURADO COSTA - BA42931
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
Advogados do(a) AUTOR: THIAGO ANTONIO TUPINIQUIM SENA - BA23249, EDUARDO DE ANDRADE CORLETT
LOIOLA - BA37112, MARCELO DOURADO COSTA - BA42931
 

Num. 307358407 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: SINARA DE OLIVEIRA DEUS - 19/08/2020 11:35:09
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081911350927200000302945099
Número do documento: 20081911350927200000302945099



    

Num. 307358407 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: SINARA DE OLIVEIRA DEUS - 19/08/2020 11:35:09
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081911350927200000302945099
Número do documento: 20081911350927200000302945099



 

 
 

 
 

 
JUSTIÇA FEDERAL

 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

 
CENTRO JUDICIÁRIO DE CONCILIAÇÃO

 
 
 
 
 

                   ATO ORDINATÓRIO
 
 
 

                          
 

 
 

Nos termos do art.203,§ 4, NCPC e da Resolução Presi n.11/2016, art.2 §10, e Portarias CEJUC/SJDF n.01/2019 e

10190327/2020, abro vista as partes para manifestar interesse na realização de audiência por videoconferência

designada para o dia  20/10/2020, às 11:15, bem como para, caso haja interesse, informar os emails das partes e

advogados para os quais deverão ser enviados os link e orientações de acesso. Ressalto que, a audiência será

cancelada caso não tenha manifestação .Encaminho os autos à vara de origem para citação e intimação necessárias.
 
 
 

 
 

 
 

JUSCELINA ARAUJO DE OLIVEIRA 
 

SERVIDOR CEJUC/SJDF 
 

(datado e assinado digitalmente) 
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1040700-20.2020.4.01.3400
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 
AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
 
RÉU: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA
 
 
 

DESPACHO
 

            Encaminhe-se à Central de Conciliação, nos termos do art. 334 do CPC.
 
            Brasília - DF, 
 
 
 

(datado e assinado eletronicamente)
 

MANOEL PEDRO MARTINS DE CASTRO FILHO
 

Juiz Federal Substituto da 6ª Vara/SJDF
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Petição e documentos em pdf.
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MERETÍSSIMO JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SJDF

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Processo nº 1040700-20.2020.4.01.3400
 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA  E  TERAPIA  OCUPACIONAL
DA  7ª  REGIÃO  –  CREFITO-7,   já   qualificado   nos   autos   do   processo   em
epígrafe,   por   intermédio   de   seus   procuradores,   vem,   respeitosamente   à
presença   de   Vossa   Excelência,   requerer   a   juntada   do   comprovante   de
recolhimento das custas.

Nesses termos,

Pede deferimento.

Salvador, 29 de julho de 2020

 

Marcelo Dourado Costa 

OAB/BA 42931  

 

Eduardo de Andrade Corlett Loiola 

OAB/BA 37112 

 

Thiago Antônio Tupiniquim Sena
OAB/BA 23249
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Emissão de comprovantes
G3332908541611961
29/07/2020 08:59:14

SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
29/07/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.59.15 
3832603832         SEGUNDA VIA              0002 
                                                 
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO             
                                                 
CLIENTE: CONSELHO F T OCUPACIONAL                
AGENCIA: 3832-6 CONTA:       111.584-7           
================================================ 
Convenio  STN - GRU JUDICIAL                     
Codigo de Barras   85800000000-3   05320280187-0 
                   40001432163-2   00642000146-7 
Data do pagamento                     28/07/2020 
Valor em Dinheiro                           5,32 
Valor em Cheque                             0,00 
Valor Total                                 5,32 
------------------------------------------------ 
DOCUMENTO:  072801                               
AUTENTICACAO SISBB:        E.83D.3CB.7FD.CA5.3B7 

Transação efetuada com sucesso por: JD206814 ANGELO MURILO DA SILVA BARTILOTTI.
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

6ª Vara Federal Cível da SJDF
   

 
 
C E R T I D Ã O
 

CERTIFICO que não consta nos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais junto à Justiça Federal.
 
               Brasília, 27/07/2020
 
 
Erro de intepretao na linha: '
 
#{usuarioLogado.nomeUsuario}
': The class 'br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica' does not have the property 'nomeUsuario'.
 
Diretora de Secretaria/6ª Vara
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PROCESSO: 1040700-20.2020.4.01.3400
 
 
 

INFORMAÇÃO DE PREVENÇÃO
 

NEGATIVA
 
 
 

 
Seção Judiciária do Distrito Federal

Distribuição

O Setor de Análise de Prevenção (Setape) da Seção Judiciária do Distrito Federal informa que, após análise do relatório
de prevenção gerado automaticamente pelo sistema PJe e pesquisa nos demais sistemas eletrônicos da Justiça Federal
da 1ª Região, não foram identificados processos possivelmente preventos ao processo 1040700-20.2020.4.01.3400.

À consideração superior de Vossa Excelência.

BRASÍLIA, 27 de julho de 2020.

 

(assinado eletronicamente)
Servidor
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MERETÍSSIMO JUÍZO FEDERAL DA __ VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO – CREFITO 7, Autarquia
Federal instituída pela Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975 (DOC 01), dotada de personalidade jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 16.300.642/0001-46 (DOC 02), com sede à Av. Tancredo Neves, nº 939,
Ed. Esplanada Tower, Sala 101, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, Salvador/BA, endereço eletrônico: 
asjur@crefito7.gov.br, representado por seu presidente, Dr. Gustavo Fernandes Vieira (DOC 03), por meio de
seus procuradores infrafirmados (DOC 04), vem, perante Vossa Excelência, ajuizar a presente
 
 
 

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
 

 
 
em face do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – CFMV, autarquia federal, inscrita no CNPJ/MF sob

o nº 00.119.784/0001-71, com sede na SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, Brasília - DF, CEP: 71205-060, endereço

eletrônico: gabinete@cfmv.gov.br, pelas razões adiante esposadas:
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
A norma constitucional esculpida no art. 109, I, da Carta Magna, atribui aos Juízes Federais a competência

para processar e julgar as causas em que entidade autárquica for interessada na condição de autora, ré, assistente ou
oponente.
 

 
 

Nesse passo, tendo o Autor natureza de autarquia federal, instituída pelo artigo 1º, § 1º, da Lei nº 6.316/75,
dúvidas não há, pois, sobre a competência deste MM. Juízo para processar e julgar a presente ação.
 

 
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

 

 
DA SÍNTESE DOS FATOS
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O Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, ora Réu, editou a Resolução nº 850, de 05 de
dezembro de 2006 (DOC 05), que dispõe sobre a “fisioterapia animal” e trata da possibilidade do médico veterinário
prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos em animais, nos seguintes termos: “Art. 1º. É atividade
privativa do médico veterinário prescrever e executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar,
desenvolver e conservar a capacidade física do animais”.
 

 
 

Em que pese seja inquestionável a capacidade técnica do médico veterinário reabilitar animais, o termo
“fisioterapia animal” vem causando confusão entre as profissões de Fisioterapeuta e Médico Veterinário, trazendo
prejuízo, para além da terminologia, aos profissionais, animais e seus tutores.
 

 
 

A título de exemplo, o Conselho Autor recebeu Denúncia, através de ofício (DOC 06) realizada pelo
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia, que tratava de oferta do exercício da fisioterapia em
animais por parte de Fisioterapeuta, conforme se verifica no Cartão de Visita, em anexo (DOC 07). Registre-se que a
profissional respondeu Processo Ético-Disciplinar nº 417/2017 (DOC 08), no âmbito do CREFITO-7.
 

 
 

Fato é que a nomenclatura utilizada na Resolução CFMV nº 850/2006 possibilita a interpretação,
equivocada, pelo fisioterapeuta em relação ao exercício da fisioterapia em animais, devido a impropriedade técnica e a
ampla disseminação do termo “fisioterapia animal”.
 

 
 

O Autor, autarquia federal responsável pela fiscalização e pela promoção da exação do exercício da
Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, encaminhou Ofício GAPRE nº 041/2020 (DOC 09) para o Conselho Federal de
Medicina Veterinária, ora Réu, recomendando a retificação do termo “Fisioterapia Animal”, porém sem reposta.
 

 
 

Em face do exposto e visando salvaguardar direitos, a esta autarquia restou valer-se da presente ação, a
fim de sanar a impropriedade técnica do termo “Fisioterapia Animal” e suas variações, visando a retificação da
terminologia utilizada, sem qualquer prejuízo ao exercício da medicina veterinária quanto à reabilitação, o
desenvolvimento e à conservação da capacidade física do animal.
 

 
 

 
 

 
A Fisioterapia é uma ciência da Saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais

intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas ou por doenças
adquiridas.
 

 
 

O exercício da fisioterapia não se confunde com o exercício da medicina veterinária. A Fisioterapia tem
como objeto de estudo o movimento humano; enquanto que a medicina veterinária é a ciência ligada à manutenção e
restauração da saúde animal.

 
DO DIREITO
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A Resolução do CNE/CES Nº 4, de 19/02/2002, que institui as Diretrizes Curriculares dos Cursos de
Graduação em Fisioterapia, ressalta a formação deste profissional que estuda o movimento humano e sua capacidade
em atuar nos níveis de atenção primário, secundário e terciário, descrita aqui por meio de seu artigo 3º, in verbis:
 

 
 

“Art. 3º O curso de Graduação em Fisioterapia tem como perfil do formando egresso/profissional o
Fisioterapeuta, com formação generalista, humanista crítica e reflexiva, capacitado em atuar em todos os
níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e intelectual. Detém visão ampla e global,
respeitando os princípios éticos/bioéticos, e culturais do indivíduo e da coletividade. Capaz de ter como
objeto de estudo o movimento humano em todas as suas formas de expressão e potencialidades,
quer nas alterações patológicas, cinético-funcionais, quer nas suas repercussões psíquicas e orgânicas,
objetivando a preservar, desenvolver, restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a
elaboração do diagnóstico físico e funcional, eleição e execução dos procedimentos fisioterapêuticos
pertinentes a cada situação.”
 
 

 
O fisioterapeuta é o profissional especialista em movimento humano, conhecedor da normalidade e

anormalidade da cinesiologia, biomecânica humana, reconhecidamente capaz de atuar nestas áreas, de acordo com as
leis em vigor e resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO.
 

 
 

O ordenamento jurídico pátrio atribui à União a competência para legislar sobre o exercício profissional,
como se vê no Art. 22, inciso XVI, a seguir transcrito: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XVI -
organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões”.
 

 
 

O Decreto-lei nº 938, de 13 de outubro de 1969, no art. 3º, regulamentou a profissão no seguinte sentido: 
"Art. 3º - É atividade privativa do fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de
restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do indivíduo".
 

 
 

Noutro aspecto, a Lei 6.316/75, de 17 de dezembro de 1975, instituiu os Conselho Federal e os Conselhos
Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras providências, estabelece: “São criados o Conselho Federal
e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com a incumbência de fiscalizar o exercício das
profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional definidas no Decreto-lei nº 938, de 13 de outubro de 1969”.
 

 
 

A fisioterapia é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 938/69, Lei nº 6.316/75, Decreto nº 9.640/84, Lei nº
8.856/94, Resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), sendo reconhecida pela
Câmara de Educação Superior (CNE/CES) – Res. nº 4/2002.
 

 
 

A definição do que vem a ser Fisioterapia é a seguinte, segundo lições contidas na doutrina:
 

 
 

“Uma ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em
órgãos e sistemas do corpo humano, gerados por alterações genéticas, por traumas e por doenças
adquiridas. Fundamenta suas ações em mecanismos terapêuticos próprios, sistematizados pelos estudos
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da biologia, das ciências morfológicas, das ciências fisiológicas, das patologias, da bioquímica, da biofísica,
da biomecânica, da sinergia funcional, e patologia de órgãos e sistemas do corpo humano e das disciplinas
comportamentais e sociais”. (SOARES, Reinaldo. Fisioterapia, sua história e síntese da conduta
profissional e noções básicas de ética e bioética. 1. Ed. Porto Alegre, RS. Buqui, 2017. p. 36).
 
 
 
 

 
Assim, tem-se que a fisioterapia não é uma técnica, mas uma ciência da saúde legalmente

reconhecida no Brasil. Portanto, é incompatível e inapropriado o emprego do termo “fisioterapia”, como se
técnica fosse, por outras profissões.
 

 
 

Com a evolução e desenvolvimento das áreas de atuação da fisioterapia, o COFFITO normatizou as
especialidades, sem, evidentemente, e como não poderia ser diferente, fazer menção à fisioterapia animal.
 

 
 

Especialidades da Fisioterapia. Fisioterapia respiratória: Resolução nº 318/2006; fisioterapia
neurofuncional: Resolução nº 219/2000; fisioterapia traumato-ortopédica funcional: Resolução nº 260/2004;
Osteopatia e quiropraxia: Resolução nº 220/2001; Fisioterapia esportiva: Resolução nº 337/2007; fisioterapia
aquática: Resolução nº 443/2014 e Fisioterapia cardiovascular: Resolução nº 454/2015.
 

 
 

Não é demais ter presente que compete ao Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional –
COFFITO, a função normativa para reconhecer as áreas e especialidades ligadas à fisioterapia, em conformidade com o
artigo 5º, inciso II, da Lei nº 6.316/75: “Art. 5º Compete ao Conselho Federal: II - exercer função normativa, baixar atos
necessários à interpretação e execução do disposto nesta Lei e à fiscalização do exercício profissional, adotando
providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais”.
 

 
 

Por tudo quanto acima exposto, apesar de inquestionável a capacidade técnica do médico veterinário para
exercer a reabilitação em animais, mister se faz a retificação do termo “Fisioterapia Animal”, disposto na Resolução
CFMV nº 850, de 05 de dezembro de 2006, a fim de solucionar a confusão terminológica e evitar prejuízos irreparáveis
no exercício das profissões de fisioterapeuta e médico veterinário.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
DOS PEDIDOS
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Em face do exposto, requer:

 
 

 
 
A intimação do Douto Representante do Ministério Público para intervir no presente feito, com fundamento no
artigo 178, I, CPC/2015;
 
 
A intimação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO, CNPJ nº 00.487.140/0001-
36, com sede na SRTVS, quadra 701, conjunto L, Edifício Assis Chateaubriand, bloco II, salas 602/614. CEP
70.340-906 – Brasília/DF, endereço eletrônico: coffito@coffito.gov.br, para manifestar interesse em ingressar na
presente ação como litisconsorte ativo ou na condição de amicus curiae, se assim julgar necessário;
 
 
Seja julgado procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando a retificação do termo “fisioterapia
animal”, e suas variações, nas normas e documentos emanados pelo Conselho Réu, incluindo a Resolução
CFMV nº 850, de 05 de dezembro de 2006, tendo em vista a ausência de competência para normatizar a
fisioterapia, sob pena de aplicação de multa diária, a ser arbitratada por este MM. Juízo, pelos justos motivos já
expostos.
 
 

 
 
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeito de alçada.
 
 
 

Termos em que, Pede Deferimento.
 

 
 

Salvador/BA, 21 de julho de 2020.
 

 
 

 
 

Marcelo Dourado Costa
 

OAB/BA nº 42.931
 
 
 
 
 

Eduardo de Andrade Corlett Loiola
 

OAB/BA nº 37.112
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Thiago Antônio Tupiniquim Sena
 

OAB/BA nº 23.249
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 6.316, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1975.

 
Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Dos Conselhos Federal e Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Art. 1º São criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, com a
incumbência de fiscalizar o exercício das profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional definidas no Decreto-lei
nº 938, de 13 de outubro de 1969.

§ 1º Os Conselhos Federal e Regionais a que se refere este artigo constituem, em conjunto, uma autarquia federal
vinculada ao Ministério do Trabalho.

§ 2º O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional terá sede e foro no Distrito Federal e jurisdição em
todo o País e os Conselhos Regionais em Capitais de Estados ou Territórios.

Art. 2º O Conselho Federal compor-se-á de 9 (nove) membros efetivos e suplentes, respectivamente, eleitos pela
forma estabelecida nesta Lei.

§ 1º Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes, com mandato de 4 (quatro) anos, serão eleitos por
um Colégio Eleitoral integrado de 1 (um) representante de cada Conselho Regional, por este eleito em reunião
especialmente convocada.

§ 2º O Colégio Eleitoral convocado para a composição do Conselho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para
exame, discussão, aprovação e registro das chapas concorrentes, realizando as eleições 24 (vinte e quatro) horas após
a sessão preliminar.

§ 3º Competirá ao Ministro do Trabalho baixar as instruções reguladoras das eleições nos Conselhos Federal e
Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Art. 3º Os membros dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e os respectivos suplentes,
com mandato de 4 (quatro) anos, serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através do voto pessoal, secreto e
obrigatório, aplicando-se pena de multa em importância não excedente ao valor da anuidade ao membro que deixar de
votar sem causa justificada.

§ 1º O exercício do mandato do membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados, além das
exigências constantes do artigo 530 da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, ao
preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas:

I - cidadania brasileira;

II - habilitação profissional na forma da legislação em vigor;

III - pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos;

IV - inexistência de condenação por crime contra a segurança nacional.

Art. 4º A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais ocorrerá:

I - por renúncia;

II - por superveniência de causa de que resulte a inabilitação para o exercício da profissão;

III - por condenação a pena superior a 2 (dois) anos, em virtude de sentença transitada em julgado;
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IV - por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração
pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado;

V - por falta de decoro ou conduta incompatível com a dignidade do órgão;

VI - por ausência, sem motivo justificado, a 3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas em cada ano.

Art. 5º Compete ao Conselho Federal:

I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente;

Il - exercer função normativa, baixar atos necessários à interpretação e execução do disposto nesta Lei e à
fiscalização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais;

III - supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o território nacional;

IV - organizar, instalar, orientar e inspecionar os Conselhos Regionais e examinar suas prestações de contas,
neles intervindo desde que indispensável ao restabelecimento da normalidade administrativa ou financeira ou a garantia
da efetividade do princípio da hierarquia institucional;

V - elaborar e aprovar seu Regimento, ad referendum do Ministro do Trabalho;

VI - examinar e aprovar os Regimentos dos Conselhos Regionais, modificando o que se fizer necessário para
assegurar unidade de orientação e uniformidade de ação;

VII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assistência técnica
permanente;

VIII - apreciar e julgar os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais;

IX - fixar o valor das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e empresas aos
Conselhos Regionais a que estejam jurisdicionados;

X - aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como operações
referentes a mutações patrimoniais;

XI - dispor, com a participação de todos os Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética Profissional,
funcionando como Tribunal Superior de Ética Profissional;

XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem;

XIII - instituir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissional;

XIV - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;

XV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;

XVI - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, ou balanços a execução orçamentária
e o relatório de suas atividades.

Art. 6º Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional serão organizados nos moldes do Conselho
Federal.

Art. 7º Aos Conselhos Regionais, compete:

I - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente;

Il - expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados;

Ill - fiscalizar o exercício profissional na àrea de sua jurisdição, representando, inclusive, às autoridades
competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada;

IV - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho
Federal;

V - funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhe forem
submetidos;

Num. 284122850 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARCELO DOURADO COSTA - 22/07/2020 09:33:11
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072209331096200000279828533
Número do documento: 20072209331096200000279828533



21/07/2020 L6316

www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1970-1979/L6316.htm 3/6

VI - elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo-a à aprovação do Conselho
Federal;

VII - propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de
fiscalização do exercício profissional;

VIII - aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a
mutações patrimoniais;

IX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;

X - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas a efetivação de sua
receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes a sua participação legal;

XI - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a anuidades, taxas,
emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;

XII - estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem;

XIII - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do Conselho
Federal;

XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;

XV - publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a execução
orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados.

Art. 8º Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a administração e a representação legal dos
mesmos facultando-se-lhes suspender o cumprimento de qualquer deliberação de seu Plenário que lhes pareça
inconveniente ou contrária aos interesses da instituição, submetendo essa decisão à autoridade competente do
Ministério do Trabalho ou ao Conselho Federal, respectivamente.

Art. 9º Constitui renda do Conselho Federal:

I - 20% (vinte por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada Conselho
Regional;

II - legados, doações e subvenções;

III - rendas patrimoniais.

Art.10. Constitui renda dos Conselhos Regionais:

I - 80% (oitenta por cento) do produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e multas;

II - legados, doações e subvenções;

III - rendas patrimoniais.

Art. 11. A renda dos Conselhos Federal e Regionais só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de
serviços úteis à fiscalização do exercício profissional, bem como em serviços de caráter assistencial, quando solicitados
pelas Entidades Sindicais.

CAPÍTULO II
Do Exercício Profissional

Art. 12. O livre exercício da profissão de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, em todo território nacional,
somente é permitido ao portador de Carteira Profissional expedida por órgão competente.

Parágrafo único. É obrigatório o registro nos Conselhos Regionais das empresas cujas finalidades estejam ligadas
à fisioterapia ou terapia ocupacional, na forma estabelecida em Regulamento.

Art. 13. Para o exercício da profissão na administração pública direta e indireta, nos estabelecimentos hospitalares,
nas clínicas, ambulatórios, creches, asilos ou exercício de cargo, função ou emprego de assessoramento, chefia ou
direção será exigida como condição essencial, a apresentação da carteira profissional de Fisioterapeuta ou de Terapeuta
Ocupacional.
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Parágrafo único. A inscrição em concurso público dependerá de prévia apresentação da Carteira Profissional ou
certidão do Conselho Regional de que o profissional está no exercício de seus direitos.

Art. 14. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo, da profissão em área de jurisdição de dois ou mais
Conselhos Regionais submeterá o profissional de que trata esta Lei às exigências e formalidades estabelecidas pelo
Conselho Federal.

CAPÍTULO III
Das Anuidades

Art. 15. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional da respectiva jurisdição constitui condição de
legitimidade do exercício da profissão.

Parágrafo único. A anuidade será paga até 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato do
registro do profissional ou da empresa.

CAPÍTULO IV
Das Infrações e Penalidades

Art. 16. Constitui infração disciplinar:

I - transgredir preceito do Código de Ética Profissional;

II - exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não
registrados ou aos leigos;

III - violar sigilo profissional;

IV - praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a Lei defina como crime ou contravenção;

V - não cumprir, no prazo assinalado, determinação emanada de órgão ou autoridade do Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em matéria de competência deste, após regularmente notificado;

VI - deixar de pagar, pontualmente, ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, as contribuições
a que está obrigado;

VII - faltar a qualquer dever profissional prescrito nesta Lei;

VIII - manter conduta incompatível com o exercício da profissão.

Parágrafo único. As faItas serão apuradas, levando-se em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada
caso.

Art. 17. As penas disciplinares consistem em:

I - advertência;

Il - repreensão;

III - multa equivalente a até 10 (dez) vezes o valor da anuidade;

IV - suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 (três) anos, ressalvada a hipótese prevista no § 7º;

V - cancelamento do registro profissional.

§ 1º Salvo os casos de gravidade manifesta ou reincidência, a imposição das penalidades obedecerá à gradação
deste artigo, observadas as normas estabelecidas pelo Conselho Federal para disciplina do processo de julgamento das
infrações.

§ 2º Na fixação da pena serão considerados os antecedentes profissionais do infrator, o seu grau de culpa, as
circunstâncias atenuantes e agravantes e as conseqüências da infração.

§ 3º As penas de advertência, repreensão e multa serão comunicadas pelo Conselho Regional, em ofício
reservado, não se fazendo constar dos assentamentos do profissional punido, senão em caso de reincidência.

§ 4º Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso com efeito suspensivo, ao Conselho Federal:

I - voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão;
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II - "ex officio", nas hipóteses dos incisos IV e V deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da decisão.

§ 5º As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e
acompanhada da indicação dos elementos comprobatórios do alegado.

§ 6º A suspensão por falta de pagamento de anuidades, taxas ou multas só cessará com a satisfação da dívida,
podendo ser cancelado o registro profissional, após decorridos 3 (três) anos.

§ 7º É lícito ao profissional punido requerer, à instância superior, revisão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da punição.

§ 8º Das decisões do Conselho Federal ou de seu Presidente, por força de competência privativa, caberá recurso
em 30 (trinta) dias, contados da ciência para o Ministro do Trabalho .                   (Revogado pela Lei nº 9.098, de 1995)

§ 9º As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões.

§ 10. A instância ministerial será última e definitiva, nos assuntos relacionados com a profissão e seu
exercício.                    (Revogado pela Lei nº 9.098, de 1995)

Art. 18. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa prevista no ReguIamento.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 19. Os membros dos Conselhos farão jus a uma gratificação, por sessão a que comparecerem, na forma
estabelecida em legislação própria.

Art. 20. Aos servidores dos Conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aplica-se o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 21. Os Conselhos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estimularão, por todos os meios, inclusive mediante
concessão de auxílio, segundo normas aprovadas pelo Conselho Federal, as realizações de natureza cultural visando ao
profissional e à classe.

Art. 22. Os estabelecimentos de ensino superior, que ministrem cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional,
deverão enviar, até 6 (seis) meses da conclusão dos mesmos, ao Conselho Regional da jurisdição de sua sede, ficha de
cada aluno a que conferir diploma ou certificado, contendo seu nome, endereço, filiação, e data da conclusão.

CAPÍTULO VI
Disposições Transitórias

Art. 23. A carteira profissional de que trata o Capítulo II somente será exigível a partir de 180 (cento e oitenta) dias
contados da instalação do respectivo Conselho Regional.

Art. 24. O primeiro Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional será constituído pelo Ministro do
Trabalho.

Art. 25. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de dezembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.

ERNESTO GEISEL
Ney Braga
Arnaldo Prieto
Paulo de Almeida Machado

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.12.1975

*
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Manual de Legislação do Sistema CFMV/CRMVs

Módulo II - Ética e Profissões Res. 850/06

�

RESOLUÇÃO Nº 850, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2006
Dispõe sobre a fisioterapia animal e dá outras 
providências.

 O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, no uso das 
atribuições que são conferidas pelo Art. 16, alínea ‘f” da Lei nº  5.517, de 23 de 
outubro de 1968,

 considerando que a Medicina Veterinária possui na formação de seu 
profissional conhecimentos especializados  sobre anatomia animal, genética animal, 
fisiologia animal, patologia animal, nutrição animal, biofísica, bioquímica veterinária, 
traumatologia e ortopedia animal, semiologia veterinária, farmacologia veterinária, 
interpretação de diagnósticos por imagem, clínica médica veterinária dentre outras 
matérias dirigidas para o funcionamento dos organismos das diversas espécies 
animais;

 considerando que o médico veterinário é o único profissional capacitado para 
interpretar os sinais clínicos e laboratoriais, as alterações morfofuncionais e instituir 
diagnóstico, tratamento, prognóstico e medidas profiláticas relativas à saúde e bem-
estar animal;

 considerando as especificidades da cinesiologia, cinesiopatologia, 
cinesioterapia das diferentes espécies animais domésticas, silvestres e selvagens;

 considerando que a alínea “a” do art. 5º da Lei nº 5.517/68 estabelece que é 
privativo do médico veterinária a prática da clínica em todas as suas modalidades;

 considerando a necessidade de regulamentar a fisioterapia animal;

 considerando a deliberação do Plenário do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, na CLXXXVIII Sessão Plenária Ordinária, realizada nos dias 04 e 05 de 
dezembro de 2006,

 R E S O L V E:

 Art. 1º É atividade privativa do médico veterinário prescrever e executar 
métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver  e 
conservar a capacidade física  do animal. 

 Art. 2º A fisioterapia animal se constitui em uma área de atuação do médico 
veterinário que estuda, previne e trata distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes 
em órgãos e sistemas dos animais, gerados por alterações genéticas, por traumas ou 
por doenças adquiridas.

 Art. 3º O médico veterinário ao prescrever conduta fisioterápica deve 
observar os seguintes aspectos:

 I –  a técnica recomendada para  a espécie que está sendo submetida ao 
tratamento, avaliando as causas envolvidas no transtorno;
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 II – biomecânica do animal;

 III – velocidade metabólica da espécie; 

 IV – intensidade e resistência peculiares a espécie;

 V- as características etológicas das diferentes espécies animais;

 VI – respostas fisiológicas dos animais frente a diferentes estímulos.

 Art. 4º Todo e qualquer estabelecimento que ofereça o serviço de fisioterapia 
animal está obrigado a se registrar no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a 
apresentar o responsável técnico.

 Art 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revoga 
as disposições em contrário.

Méd.Vet. Benedito Fortes de Arruda
Presidente

CRMV/GO nº 0272

Méd.Vet. Eduardo Luiz Silva Costa
Secretário-Geral

CRMV/SE nº 0037

Publicada no DOU de 04-01-2007, Seção 1, pág. 91.
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OFÍCIO/CREFITO-7/GAPRE/Nº041/2020 
 

Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2020.  
 
 
A Sua Senhoria o Senhor 
Francisco Cavalcanti de Almeida  
Presidente  
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV)  
 
Assunto: Fisioterapia animal 
 
 
 
 
Senhor Presidente,  

 

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região – Bahia 

(CREFITO-7), Autarquia Federal, instituída pela Lei nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975, 

neste ato representado pelo Conselheiro Presidente, o Dr. Gustavo Fernandes Vieira, vem 

expor o que se segue: 

 

A Resolução CFMV nº 850, de 05 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a fisioterapia 

animal, trata da possibilidade do médico veterinário prescrever e executar métodos e 

técnicas fisioterápicos com a finalidade de reabilitar, desenvolver e conservar a capacidade 

física do animal (artigo 1º). 

 

Assim, almejando resguardar direitos e assegurar o exercício da Medicina Veterinária e da 

Fisioterapia, cumpre-nos esclarecer a impropriedade técnica no termo “Fisioterapia 

Animal”, disposto na Resolução acima mencionada. 

 

O exercício da fisioterapia, devidamente regulamentado pelo Decreto-Lei nº 938/1969, Lei 

nº 6.316/75 e Resoluções do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO), não se confunde com o exercício da medicina veterinária. A Fisioterapia tem 
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como objeto de estudo o movimento humano; enquanto que a medicina veterinária é a 

ciência ligada à manutenção e restauração da saúde animal. 

 

Fato é que a nomenclatura utilizada na Resolução possibilita a interpretação, equivocada, 

pelo fisioterapeuta em relação ao exercício da fisioterapia em animais. 

  

A disseminação do termo “fisioterapia animal” ensejará o aumento de casos de exercício 

irregular da profissão de médico veterinário, ainda que o artigo 1º da Resolução CFMV nº 

850/2006 seja elucidativo ao tornar privativo do médico veterinário as atividades de 

prescrição e execução de métodos “fisioterápicos” em animais. 

 

Em face do exposto, recomenda-se a alteração do termo “fisioterapia animal” para outro 

que remeta à reabilitação, o desenvolvimento e à conservação do movimento do animal, a 

fim de eliminar a técnica disposta na Resolução em tela, e para evitar o exercício irregular 

da profissão de médico veterinário. 

 

Agradecemos vossa atenção e presteza, e oferecemos nossos votos da mais elevada 

estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

                    
Cons. Gustavo Fernandes Vieira 
Presidente do CREFITO-7 
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