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DISTRIBUIÇÃO COM URGÊNCIA 

 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, autarquia federal com personalidade jurídica de direito público, nos 

termos da Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto 44.045/58, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 63.106.843/0001-97, neste ato representada por seu 

Presidente Mario Jorge Tsuchiya, com sede à Rua Frei Caneca, 1.282, 

Consolação, São Paulo, Capital, Cep: 01.307-002, por seus advogados que a 

presente subscrevem, vem à presença de Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER com pedido de TUTELA ANTECIPADA DE 

URGÊNCIA, em face da SRA. POLIANE CARDOSO DE FREITAS, brasileira, 
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fisioterapeuta, CREFITO-4 nº 109.666F, com endereço na Avenida Imperatriz 

Leopoldina, nº 1045, no município de São Paulo, SP, CEP: 053050-011,pelas 

razões de fato e de direito a seguir aduzidas: 

 

 

I – DOS FATOS 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo com 

respaldo na Lei 3.268/57 e no Decreto nº 44.045/59 é uma autarquia federal 

que tem por finalidade zelar e trabalharcom todos os meios ao seu alcance 

pela boaprática da medicina e, conseqüentemente, da saúde da população.  

 

Neste mister, preocupado com a saúde da coletividade num 

período em que a população mundial enfrenta a COVID-19 (coronavírus), 

constatou que a ré tem divulgado nas redes sociais Instagram e Facebook 

“uma arma poderosa para combater o surto de coronavírus”, qual seja, a 

ozonioterapia, a qual não possui qualquer comprovação científica como será 

adiante demonstrado, enganando e ludibriando a sociedade num momento de 

extrema fragilidade, além de pode causar mais prejuízos à saúde da população. 

 

Diante desses fatos, o Cremesp tomou as medidas cabíveis, 

oficiando o Ministério Público do Estado de São Paulo para providências 

urgentes e necessárias a fim de proibir a continuidade desta atitude gravíssima 

que está sendo praticado por esta fisioterapeuta. 

 

Ocorre que, embora o Cremesp tenha tomado todas essas 

providências e devido a urgência e comoção social na qual vivemos, mister 

cessar imediatamenteesta ação da ré, a qual divulga uma arma de combate 

contra o coronavírus pela ozonioterapia, a qualnão possui reconhecimento 

científico na medicina, consistindo em puro charlatanismo. 
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Assim, não restou a esta autarquia alternativa senão propor a 

presente ação visando coibir esta profissional da prática de ato tão grave, com 

prejuízo para a saúde da coletividade, uma vez que tal procedimento não 

possui qualquer reconhecimento científico. 

 

 

II - PRELIMINARMENTE 

 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

O Conselho Regional de Medicina constitui-se como autarquia 

federal, nos termos do artigo 1º da Lei 3.268/57. O referido dispositivo é 

expresso: 

 

“Art. 1º O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Medicina, instituídos pelo Decreto-Lei no. 7.955, de 13 de 

setembro de 1945, passam a constituir em seu conjunto uma 

autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade 

jurídica de direito público, com autonomia administrativa e 

financeira.” 

 

Deste modo, resta configurada a natureza jurídica deste 

Conselho como entidade autárquica federal.Confirmando a competência desta 

Justiça Federal, a Constituição Federal em seu artigo 109, I, assim determina: 

 

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa 

pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, 

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as e acidente de 

trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” 
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Assim, em razão de determinação legal e constitucional, não há 

como afastar a competência da Justiça Federal para apreciação da presente 

demanda. 

 

 

DA LEGILITIMIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  

 

O Cremesp possui legitimidade para a propositura da presente 

ação, pois a Lei 3.268/57 lhe confere a prerrogativa de zelar e trabalhar por 

todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ética da medicina, 

nos termos preconizados em seu art. 2º desta Lei, “in verbis”: 

 

“art . 2º O conselho Federal e os Conselhos Regionais de 

Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em 

toda a República e ao mesmo tempo, julgadores e 

disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar 

por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho 

ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e 

dos que a exerçam legalmente.” 

 

Assim, o Conselho é tambémco-responsável pela preservação 

dos direitos que se relacionem com o interesse e à saúde da população, 

devendo guardar o seu adequado desempenho por profissionais capacitados e 

técnicas reconhecidas cientificamente. 

 

No caso da ozonioterapia, o Conselho Federal de Medicina já se 

posicionou no sentido de não  encontrar  evidências  que  subsidiassem  a  sua  

aprovação  para  uso  na  prática  médica, não  havendo  quaisquer  

evidências  de  efetividade  dessa  prática  terapêutica, conforme Resolução 

CFM nº 2181/2018. 
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No presente caso se busca justamente aobtenção da tutela 

jurisdicional para resguardar a saúde da população que está vulnerável com o 

“fantasma” do coronavírus e ainda tem que lidar com pessoas mal 

intencionadas que vendem falsas promessas de combate a esta pandemia, 

através da ozonioterapia. 

 

Patente, portanto, a legitimidade do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo para propor a presente demanda, pois visa 

impedir a ré de realizar terapêutica não reconhecida cientificamente, 

ludibriando as pessoas que se encontram fragilizadas em busca de qualquer 

meio para se prevenir da COVID-19. 

 

 

III- DO DIREITO 

 

A ozonioterapia não possui qualquer reconhecimento científico, 

muito menos contra o coronavírus, pandemia esta tão recente e ainda 

pendente de muitas respostas da ciência e da Medicina. 

 

Conforme se verifica, o E. Conselho Federal de Medicina já se 

manifestou acerca do não reconhecimento científico da prática denominada 

como “ozonoterapia”, bem como este E. Regional que, através do processo-

consulta nº 4.166/06, também se manifestou contrário a esta prática, salvo 

como estudo experimental com protocolos devidamente aprovados por 

Comitê de Ética em Pesquisa (parecer anexo). 

 

Ocorre que a Ozonioterapia hoje é reconhecida somente como 

procedimento experimental, com restrição de uso em experimentação clínica 

dentro dos protocolos do sistema CEP/Conep, conforme previsão expressa da 

Resolução CFM nº 2.181/181, senão vejamos: 

 

                                      
1
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2181 
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Art. 1º - Considerar a ozonioterapia como procedimento 

experimental para a prática médica, de  acordo  com  as  

fundamentações  contidas  no  anexo  desta  resolução,  só  

podendo  ser realizada  sob  protocolos  clínicos  de  acordo  com  

as  normas  do  sistema  CEP/Conep,  em instituições 

devidamente credenciadas. 

 

Na exposição de motivos contida no anexo I da mencionada 

Resolução o CFM esclarece: 

 

Após  solicitações  para o  reconhecimento  da  ozonioterapia  

como  não  experimental, o Conselho Federal de Medicina 

estabeleceu essa terapêutica como prática experimental por 

não  encontrar  evidências  que  subsidiassem  a  sua  

aprovação  para  uso  na  prática  médica. Naquela  análise,  

levou-se  em  consideração  revisão  sistemática  da  literatura  

existente  à época  para  o  tratamento  da  dor  lombar  com  

ozonioterapia,  concluindo-se  que,  até  aquele momento,  não  

havia  quaisquer  evidências  de  efetividade  dessa  prática  

terapêutica  no tratamento   da   lombalgia   inespecífica   

(mecânica)   aguda   ou   crônica,   e   que   seriam necessários 

mais estudos controlados randomizados com metodologia 

adequada. Enfatizou-se  também  a necessidade  de  comparar  

ozonioterapia  com  procedimento  placebo  e  outras terapias. 

(...) 

Após análise, concluiu-se que a força da evidência sustentando 

as sínteses de eficácia e dano é muito baixa (alto risco de 

vieses), o que significa que há incerteza nas estimativas de 

efeito. Assim, permanece elevado o grau de incerteza 

envolvido no tocante à eficácia da prática; além disso, há 

ausência de benefícios nos prováveis efeitos da sua utilização 

clínica quando  comparada  aos  tratamentos  já  consagrados  
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em  uso.  Verifica-se  também  evidência de estimativa de dano 

aos pacientes submetidos à ozonioterapia, podendo inclusive 

colocar em risco a saúde desses indivíduos. 

 

Diante do exposto, é patente que a ré pratica publicidade 

enganosa e realiza práticas não reconhecidas cientificamente, se utilizando de 

um momento de vulnerabilidade social provocado pela pandemia, 

disseminando tratamento não reconhecido pelo meio científico e que requer a 

imediata tutela do Poder Judiciário para que cesse imediatamente esta atitude. 

 

 

IV- DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

 

A presente medida, para produzir a eficácia necessária, exige a 

concessão da tutela de forma antecipada a fim de que o ré se abstenha de dar 

publicidade à prática de ozonioterapia para enfrentar a COVID-19, método que 

não possui comprovação científica na medicina, em prejuízo da coletividade, 

colocando em risco a saúde das pessoas que desconhecendo o perigo de tal 

procedimento se submetem a ele em busca de prevenção ao coronavírus, 

especialmente no caso em comento onde ainda se nota a possível 

mercantilização dos procedimentos ofertados à população, que se encontra 

absolutamente vulnerável e podendo se submeter a todo tipo de oferta de 

tratamentos, mesmo aqueles ligados ao charlatanismo e curandeirismo, o que 

deve ser objeto de profunda retorsão pelo Poder Judiciário. 

 

De acordo com o artigo 461, § 3º do CPC, a antecipação da 

tutela nas obrigações de fazer é assim definida: 

 

“Art.461 - Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 

específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 
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providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 

do adimplemento.  

(...) 

§3º - Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo 

justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao 

juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação 

prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou 

modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.” 

 

O Ilustre Jurista NELSON NERY JUNIOR2 comenta o artigo supra 

mencionado de forma extremamente esclarecedora, conforme se verifica: 

 

“A tutela específica pode ser adiantada, por força do CPC, 461, § 

3º, desde que seja relevante o fundamento da demanda (fumus 

boni iuris) e haja justificado receio de ineficácia do provimento 

final (periculum in mora). É interessante notar que, para o 

adiantamento da tutela de mérito, na ação condenatória em 

obrigação de fazer ou não fazer, a lei exige menos do que para a 

mesma providência na ação de conhecimento tout court (CPC 

273). É suficiente a mera probabilidade, isto é, a relevância do 

fundamento da demanda, para a concessão da tutela 

antecipatória da obrigação de fazer ou não fazer, ao passo que 

o CPC 273 exige, para as demais antecipações de mérito: a) a 

prova inequívoca; b) o convencimento do juiz acerca da 

verossimilhança da alegação; c) ou o periculum in mora (CPC 

273 I) ou o abuso de direito de defesa do réu (CPC 273 III).” 

 

No caso em tela, o “fumus boni iuris”, restou devidamente 

comprovado pelo fato da ré estar praticando ato em prejuízo da saúde da 

sociedade com a realização de método não reconhecido cientificamente – 

                                      
2
 NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade in “Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor” – 5ª. Edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 899 
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ozonioterapia - e na divulgação desta prática como combate ao surto do 

coronavírus. 

 

Assim, requer em sede de antecipação da tutela que seja 

compelidaa ré a se abster de divulgar nas redes sociais ou em qualquer outro 

meio de comunicação que o “ozônio é uma arma poderosa para combater o 

surto de coronavírus”. 

 

Caso a ré continue a divulgar estas práticas que prejudicam a 

saúde da coletividade, que lhe seja imputada multa diária a ser fixada 

porV.Exa. em valor que iniba o descumprimento da ordem por parte do réu, 

nos termos indicados por NELSON NERY JUNIOR3: 

 

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da 

parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente 

porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio 

de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O 

objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da 

multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação específica. Vale 

dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação 

na forma especificada a pagar o alto valor da multa fixada 

pelo Juiz.” (sem destaques no original). 

 

 

V – DO PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, requer o Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo se digne V.Exa de determinar: 

 

                                      
3
op.cit. NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade in “Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor” – 5ª. Edição, Ed. Revista dos 
Tribunais, p. 899 
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a) A concessão da tutela antecipada para que a ré se abstenha 

de divulgar nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação que 

o “ozônio é uma arma poderosa para combater o surto de coronavírus”, bem 

como para que cesse imediatamente com a prática desta ato, coma atenção 

maior sobre método que não possui comprovação científica na medicina, em 

prejuízo da coletividade, colocando em risco a saúde das pessoas que 

desconhecendo o perigo de tal procedimento se submetem a ele em busca de 

prevenção ao coronavírus, especialmente no caso em comento onde ainda se 

nota a possível mercantilização dos procedimentos ofertados à população, que 

se encontra absolutamente vulnerável e podendo se submeter a todo tipo de 

oferta de tratamentos, mesmo aqueles ligados ao charlatanismo e 

curandeirismo, o que deve ser objeto de profunda retorsão pelo Poder 

Judiciário, sob pena de multa diária a ser arbitrada por V. Exa.; 

 

b) Que e ao final seja confirmado na sentença o pedido de 

tutela antecipada julgando totalmente procedente a presente ação. 

 

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito 

admitidos.  

 

Protesta, ainda, pela juntada em 48 (quarenta e oito) horas do 

comprovante de recolhimento das custas processuais, devido aos trâmites 

internos desta Autarquia Federal, bem como da urgência na propositura 

desta demanda. 

 

Dá-se a presente causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

para efeitos fiscais. 

 

Outrossim requer que as notificações/intimações se dêem 

exclusivamente nos nomes dos advogados Dra. Olga Codorniz Campello 

Carneiro, OAB/SP nº 86.795, Dr. Tomás Tenshin Sataka Bugarin, OAB/SP 

332.339 e Dra. Adriana Teixeira da Trindade Ferreira, OAB/SP nº 152.714, 
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todos com endereço profissional em São Paulo, na Rua Frei Caneca, 1282, 7º 

andar, CEP: 01307-002. 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 18 de março de 2020. 

 

 
 

Paula Véspoli Godoy 
Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção São Paulo nº 168.432 

Departamento Jurídico – CREMESP 
 
 

Camila Kitazawa Cortez 
Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção São Paulo nº 247.402 

Departamento Jurídico – CREMESP 
 
 

Carlos Magno dos Reis Michaelis Junior 
Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção São Paulo nº 271.636 

Superintendência Jurídica – CREMESP 
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     D E C I S Ã O

Trata-se de procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, para que este Juízo, 
determine que a ré se abstenha de divulgar nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação que
o “ozônio é uma arma poderosa para combater o surto de coronavírus”, bem como para que cesse
imediatamente com a prática desta ato.

 

Aduz, em síntese, que constatou que a ré passou a divulgar em suas redes sociais que possui “uma arma
poderosa para combater o surto de coronavírus”, qual seja, a ozonioterapia. Alega, contudo, que não há
qualquer comprovação científica da efetividade do referido tratamento, o qual, inclusive, somente pode ser
utilizado  em estudo experimental com protocolos devidamente aprovados por Comitê de Ética em Pesquisa.
Alega que, nesse momento de calamidade pública, a divulgação de tratamento de ozônio para o coronavírus
pode prejudicar inúmeras pessoas, motivo pelo qual busca o Poder Judiciário. 

 

É o relatório. Decido.

 

O art. 300, do Código de Processo Civil determina que a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. 
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Compulsando os autos, constato que a ré efetivamente passou a divulgar em suas redes sociais que a
ozonioterapia é um excelente tratamento para combater o coronavírus, conforme se extrai dos documentos de
Id.s 29867221 2 29867223.

 

Inicialmente, quanto aos tratamentos realizados com ozonioterapia, restou comprovado que o Conselho
Federal de Medicina já se manifestou acerca do não reconhecimento científico desta prática, que atualmente
somente pode ser utilizado em estudo experimental com protocolos devidamente aprovados por Comitê de
Ética em Pesquisa (Id. 29867230). 

 

Por sua vez, quanto ao coronavírus, que ocasiona a doença denominada COVID-19, é de conhecimento deste
Juízo que os órgãos mundiais de ciência e de saúde ainda não identificaram qualquer vacina ou tratamento
para combater o vírus, tanto que o mesmo ensejou uma pandemia, oficialmente declarada pela Organização
Mundial de Saúde, situação que vem causando inúmeros prejuízos para toda a humanidade. 

 

Desta feita, entendo que a divulgação pela ré de qualquer método de tratamento  não reconhecido
cientificamente para o vírus em questão, em especial a ozonioterapia, se mostra como um ato irresponsável,
uma vez que, em razão da ausência de qualquer comprovação cientifica da efetividade do tratamento até o
presente momento, pode prejudicar inúmeras pessoas, que atualmente se encontram em uma situação de
vulnerabilidade e fragilidade diante da pandemia.

 

Assim, entendo que a divulgação nas redes sociais do tratamento de ozônio para combater a pandemia do
coronavírus (Covid-19) contraria os padrões de ética profissional, ato que deve ser combatido por este Juízo. 

 

Diante do exposto, , para determinar que a ré seDEFIRO O PEDIDO de tutela provisória de urgência
abstenha de divulgar nas redes sociais ou em qualquer outro meio de comunicação que o “ozônio é uma arma
poderosa para combater o surto de coronavírus”, bem como para que cesse imediatamente com a prática do
ato, sob pena de aplicação de multa diária. 

 

Cite-se, com urgência.

 

Publique-se. Intime-se. 

    SãO PAULO, 19 de março de 2020.

 

Num. 29914783 - Pág. 2


	Petição inicial - PDF | NUM: 29867207 | 18/03/2020 18:01
	Decisão | NUM: 29914783 | 19/03/2020 15:51

