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§ 1º A peça de defesa deverá ser instruída com todas as
provas necessárias e de interesse do autuado, bem como indicação
daquelas que pretenda produzir, devidamente justificadas a sua pertinência, além de conter o domicílio e a residência do autuado e o
endereço eletrônico do autuado, para recebimento de notificações
acerca do processo.
§ 2º Deferida a excepcional produção de prova, o Presidente
do CREFITO designará instrutor que determinará dia e hora para a
sua realização.
§ 3º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem
que haja manifestação por parte do autuado, este será declarado revel.
§ 4º As informações registradas em documentos existentes
no CREFITO poderão ser solicitadas pelo autuado, cabendo ao órgão
competente instruir o processo com os respectivos documentos.
Art. 4º Encerrada a fase instrutória, os autos do processo
deverão ser encaminhados ao Presidente do CREFITO, o qual designará, dentre os Conselheiros Regionais, um Relator para a análise
dos documentos e produção de relatório e voto a serem apresentados
em reunião plenária, na qual se procederá ao julgamento da autuação.
§ 1º Definidos o dia e a hora da realização da reunião
plenária de julgamento, o autuado deverá ser notificado, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
§ 2º Aberta a sessão de julgamento, o Presidente da sessão
passará a palavra ao Conselheiro Relator, o qual realizará a leitura do
relatório, sem proferir o seu voto.
§ 3º Encerrada a leitura do relatório, o processado, ou seu
procurador, poderá fazer uso da palavra por até 10 (dez) minutos para
sustentar oralmente suas razões de defesa.
§ 4º Após a realização da sustentação oral, qualquer Conselheiro poderá requerer vista do processo por até 3 (três) dias úteis.
Havendo mais de um pedido de vista, o Presidente da sessão definirá
a sua ordem.
§ 5º Findo o prazo de vista, o processo administrativo disciplinar será incluído na pauta da reunião plenária de julgamento
subsequente, devendo a parte ser notificada do local, dia e hora do
julgamento, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
Art. 5º Encerrados os atos previstos no art. 4º, o Conselheiro
Relator proferirá seu voto.
§ 1º Proferido o voto do Conselheiro Relator, não será mais
permitido o pedido de vista, sendo admitida, apenas, a consulta aos
autos do processo, na própria sessão, por, no máximo, 10 (dez)
minutos.
§ 2º Após o voto do Conselheiro Relator, os demais Conselheiros deverão manifestar seus votos de forma favorável ou contrária ao voto do relator.
§ 3º O Presidente da sessão de julgamento somente proferirá
voto em caso de empate.
Art. 6º Em caso de condenação, o resultado final do julgamento será publicado no Diário Oficinal da União, em forma de
Acórdão, constando o número do processo, e apenas as iniciais do
nome do profissional.
Art. 7º As decisões absolutórias prescindem de publicação no
Diário Oficial da União, sendo o resultado do julgamento comunicado
ao profissional por meio de Ofício do respectivo Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Art. 8º Das decisões condenatórias caberá recurso endereçado ao Presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, com efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da intimação do autuado.
§ 1º A petição de recurso deverá ser protocolizada no CREFITO e será encaminhada para o COFFITO, juntamente com o restante do processo administrativo disciplinar.
§ 2º As decisões absolutórias são irrecorríveis e não passíveis de reexame necessário.
Art. 9º Recebido o recurso pelo COFFITO, o Presidente
designará, dentre os Conselheiros Federais, um Relator para a análise
dos documentos e produção de relatório e voto a serem apresentados
em reunião plenária, na qual se procederá ao julgamento do recurso.
§ 1º Definidos o dia e a hora de realização da reunião
plenária de julgamento, o recorrente deverá ser notificado, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
§ 2º Aberta a sessão de julgamento, o Presidente da sessão
passará a palavra ao Conselheiro Relator, o qual realizará a leitura do
relatório, sem proferir o seu voto.
§ 3º Encerrada a leitura do relatório, o processado, ou seu
procurador, poderá fazer uso da palavra por até 10 (dez) minutos para
sustentar oralmente suas razões do recurso.
§ 4º Após a realização da sustentação oral, qualquer Conselheiro poderá requerer vista do processo por até 3 (três) dias úteis.
Havendo mais de um pedido de vista o Presidente da sessão definirá
a sua ordem.
§ 5º Findo o prazo de vista, o recurso será incluído na pauta
da reunião plenária de julgamento subsequente, devendo a parte ser
notificada do local, dia e hora do julgamento com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.
Art. 10. Encerrados os atos previstos no artigo 9º, o Conselheiro Relator proferirá seu voto.
§ 1º Proferido o voto do Conselheiro Relator, não será mais
permitido o pedido de vista, sendo admitida, apenas, a consulta aos
autos do processo, na própria sessão, por no máximo 10 (dez) minutos.

1
§ 2º Após o voto do Conselheiro Relator, os demais Conselheiros deverão manifestar seus votos de forma favorável ou contrária ao voto do relator.
§ 3º O Presidente da sessão de julgamento somente proferirá
voto em caso de empate.
Art. 11. Em caso de condenação, o resultado final do julgamento será publicado no Diário Oficinal da União, em forma de
Acórdão, constando o número do processo, e o nome completo do
profissional.
Art. 12. As decisões absolutórias prescindem de publicação
no Diário Oficial da União, sendo o resultado do julgamento comunicado ao profissional por meio de Ofício do respectivo Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Art. 13. O cumprimento da obrigação pecuniária em sua
integralidade, incluindo todos os acessórios, em qualquer fase do
processo, acarretará a extinção do feito.
§ 1º O parcelamento da obrigação pecuniária acarreta a suspensão do processo disciplinar, em qualquer de suas fases, sendo o
processo retomado a partir do não cumprimento da obrigação, sem
prejuízo das sanções de natureza pecuniária previstas em resolução
própria.
§ 2º Os processos suspensos em virtude de parcelamento dos
débitos serão mantidos junto ao CREFITO para o devido acompanhamento do adimplemento.
§ 3º Ocorrendo o inadimplemento de parcelas, o processo
deverá retomar o curso normal do procedimento. A suspensão do
processo ocorrerá uma única vez e, em caso de não observância ao
parcelamento efetuado, o processo será submetido a julgamento do
Plenário.
Art. 14. O processo para apuração da infração disciplinar a
que se refere a presente Resolução será sigiloso, restando, a qualquer
tempo, franqueada vista dos autos ao profissional e a procurador
regularmente constituído nos autos.
Art. 15. Aplica-se subsidiariamente ao procedimento previsto
nesta Resolução a Lei nº 9.784, de 27 de janeiro de 1999, naquilo que
não conflitar.
Art. 16. Os casos omissos serão submetidos ao Plenário do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Art. 17. Revogam-se todas as disposições em contrário, especialmente as disposições contidas no artigo 29 da Resolução-COFFITO nº 424, de 8 de julho de 2013, e no artigo 29 da ResoluçãoCOFFITO nº 425, de 8 de julho de 2013.
Art. 18. Esta resolução entra em vigor em 60 (sessenta) dias
a contar da data da sua publicação.
CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ACÓRDÃO
RECURSO EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 11278/2015
- ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa
Catarina (Processo nº 114/2011). Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM
os Conselheiros membros do Pleno do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo recorrente,
reformando a decisão da 2ª Câmara do Tribunal Superior de Ética do
Conselho Federal de Medicina, que manteve a decisão do Conselho
de origem, qual seja, absolvição, para aplicar à recorrida a pena de
"ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO",
prevista na letra "a" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração ao
artigo 21 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09,
DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 08 de dezembro de 2016. (data do julgamento) CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA, Presidente; CELSO MURAD, Relator.
Em 22 de dezembro de 2016.
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE
Corregedor

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RETIFICAÇÃO
Na Resolução nº 5, de 19 de dezembro de 2016, publicada
no DOU de 23/12/2016, Seção 1, pág. 215, onde se lê: 13 outubro a
14 de novembro de 2016, leia-se: 13 outubro a 14 de novembro de
2017.
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Nº 248, terça-feira, 27 de dezembro de 2016
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
RESOLUÇÃO Nº 178, DE 25 DE OUTUBRO DE 2016
Define obrigações quanto aos Portais da
Transparência Pública dos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia.
A diretoria do Conselho Federal de Odontologia, no uso de
suas atribuições regimentais "ad referendum" do plenário, em atenção
à solicitação da Autoridade LAI CFO e objetivando atender ao disposto no artigo 8º, § 3º, da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à
Informação, resolve:
Art. 1º. É dever dos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia divulgar em seus Portais de Transparência Pública o conteúdo
mínimo de informações definido no Acórdão nº 96/2016/TCU-Plenário, promovendo sua divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, informações de interesse coletivo ou geral
produzidas ou custodiadas pelos Conselhos de Odontologia.
Art. 2º. Nos Portais da Transparência Pública deverão, no
mínimo:
I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o
acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos
eletrônicos, inclusive, abertos e não proprietários, tais como planilhas
e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
V - garantir a autenticidade e a integridade das informações
disponíveis para acesso; e,
VI - manter atualizadas as informações disponíveis para
acesso.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação na Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.
JULIANO DO VALE
Presidente do Conselho
EIMAR LOPES DE OLIVEIRA
Secretário-Geral
DECISÃO Nº 60, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016
Anula as Decisões CFO-29/2015 e
30/2015, referendadas pela Decisão CFO32/2015.
O presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de
suas atribuições regimentais, de acordo com o que foi deliberado, por
unanimidade, na reunião extraordinária do plenário, realizada em 19
de outubro de 2016, em Brasília (DF),
Considerando que o plenário, por unanimidade, aprovou os
atos "ad referendum", inerentes às prestações de contas do Conselho
Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia,
na reunião extraordinária de 09 de dezembro de 2015;
Considerando que o plenário do Conselho Federal de Odontologia não
vislumbrou a necessidade de adotar medidas revisionais relativas às decisões
adotadas à ratificação dos atos, em razão da afirmativa de que a aprovação encontrava amparo em pareceres favoráveis de auditoria interna, auditoria externa e
de comissão específica, na reunião extraordinária de 09 de dezembro de 2015;
Considerando a deflagração da "Operação Tiradentes" e a posterior
degravação de trechos alusivos ao tema, revelando que o plenário do Conselho Federal de Odontologia teria sido induzido à decisão equivocada;
Considerando que baldados os esforços empreendidos não foram localizados, pela atual diretoria, os pareceres favoráveis, seja de auditoria interna, seja de auditoria externa, aprovando as contas do Conselho
Federal de Odontologia e dos Conselhos Regionais de Odontologia;
Considerando que não foi localizado o ato instituindo a comissão específica, e, ainda, a manifestação conclusiva desse colegiado pela aprovação das contas;
Considerando que o Conselho Federal possui personalidade
jurídica de Autarquia Federal, sendo submetida por força constitucional ao princípio da legalidade;
Considerando que a administração tem o poder-dever de rever os
seus atos, conforme consagrado no artigo 53, da Lei nº 9.784/1999, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;
Considerando o teor das Súmulas nºs 473 e 346, do Supremo
Tribunal Federal;
Considerando o que dispõem o inciso V, do artigo 8º, do
Regimento Interno do Conselho Federal de Odontologia, aprovado
pela Resolução CFO-34/2002; e,
Considerando a necessidade de se restabelecer a linha de
convergência entre as decisões do plenário e os parâmetros jurídicos
balizadores da matéria, decide:
Art. 1º. Anular a Decisão CFO-29/2015, que aprova as prestações de contas dos exercícios de 2013 e 2014 do Conselho Federal
de Odontologia, e a Decisão CFO-30/2015, que aprova a prestação de
contas dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 dos Conselhos Regionais
de Odontologia, ambas referendadas pela Decisão CFO-32/2015.
Art. 2º. Esta Decisão entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
JULIANO DO VALE
o-
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