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Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA

RESOLUÇÃO Nº 198, DE 5 DE JULHO DE 2018

Altera o artigo 12, caput e o parágrafo
único da Resolução CFB n. 179, de 26 de
Maio de 2017 ("Regimento Interno"), o §
2º do artigo 6º e o § 2º do artigo 7º da
Resolução CFB n. 160, de 14 de Dezembro
de 2015.

O Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 4.084 de 30 de
junho de 1962, pelo Decreto nº. 56.725 de 16 de agosto de 1965, bem
como pelas disposições regimentais pertinentes, após deliberação do
Plenário, conforme previsão do seu Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Alterar o artigo 12, caput e o parágrafo único da
Resolução CFB n. 179, de 26 de maio de 2017, publicada no D.O.U.
de 02 de junho de 2017, Seção 1, págs. 120 a 128, que passará a
constar o texto seguinte:

"Art. 12 A Assembleia Geral de Delegados Eleitores, que
elegerá os conselheiros federais, efetivos e suplentes, composta pelos
Delegados Eleitores representantes dos CRB, reunir-se-á
semestralmente em local e data fixados pelo CFB, apenas para o
cumprimento desta finalidade.

Parágrafo único - Só participarão da Assembleia os CRBs
que estiverem em dia com suas obrigações perante o CFB,
especialmente o repasse da cota-parte, previsto na Lei nº 4.084/1962
e no Decreto nº 56.725/1965, e a aprovação das Prestações de Contas
do exercício anterior e dos Balancetes do primeiro semestre do ano
das eleições".

Art. 2º Alterar o § 2º do artigo 6º da Resolução CFB n. 160,
de 14 de Dezembro de 2015, publicada no D.O.U. - Seção 1, de
16/12/2015, págs. 125 e 126, que deverá passará a constar o texto
seguinte:

"§ 2º Em ano de eleição no CFB, os balancetes referentes
aos meses de janeiro a junho deverão estar aprovados até a plenária
que anteceder a Eleição, sob pena de ficar o CRB impedido de indicar
delegado eleitor às eleições para a composição do Plenário do
CFB".

Art. 3º Alterar o § 2º do artigo 7º da Resolução CFB n. 160,
de 14 de Dezembro de 2015, publicada no D.O.U. - Seção 1, de
16/12/2015, págs. 125 e 126, que deverá passará a constar o texto
seguinte:

"§ 2º Em ano de eleição no CFB, a prestação de contas do
ano anterior deverá estar aprovada até a Plenária que anteceder a data
da Eleição, sob pena de ficar o CRB impedido de indicar delegado
eleitor às eleições para a composição do plenário do CFB".

Art. 4º A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União (DOU), revogando-se as
demais disposições em contrário.

RAIMUNDO MARTINS DE LIMA

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA

ACORDÃO

RECURSO EM PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR.
ORIGEM: Conselho Regional de Fonoaudiologia 6ª Região -
RECORRENTES: Jacqueline Zambruski e Karina Aparecida
Rodrigues dos Reis. RECORRIDO: Conselho Regional de
Fonoaudiologia 2ª Região. Proc. CFFa nº 1/2011 (CRFa 6 n. 2/2015).
Vistos e discutidos os autos do referido processo, durante a 1ª
Reunião da 160ª SPO, realizada no dia 29/06/2018 ACORDAM os
conselheiros membros do Conselho Federal de Fonoaudiologia, por
unanimidade, acompanhar o voto da Comissão de Ética, que é pelo
não provimento ao recurso interposto pela fonoaudióloga Jacqueline
Zambruski, mantendo-se a sanção de multa no montante de cinco (5)
anuidades; e pelo provimento parcial do recurso interposto pela
fonoaudióloga Karina Aparecida Rodrigues Reis, reduzindo a sanção
aplicada para duas (2) anuidades. Brasília, 29 de julho de 2018.

THELMA REGINA DA SILVA COSTA
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

ACÓRDÃOS

RECURSO EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 3313/2017 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 11.676-172/2014). Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM
os Conselheiros membros da 1ª Câmara do Tribunal Superior de
Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de
votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo
apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
POR 30 (TRINTA) DIAS", prevista na letra "d" do artigo 22 da Lei
nº 3.268/57, por infração aos artigos 2º, 5º, 10, 18, 30, 51, 58, 68,

80, 115 e 118 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº
1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro
relator. Brasília, 18 de abril de 2018. (data do julgamento)
DONIZETTI DIMER GIAMBERARDINO FILHO, Presidente da
Sessão; JECÉ FREITAS BRANDÃO, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 7950/2017 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás
(Processo nº 46/2014). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 4ª Câmara do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de
votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto
pela apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "Censura Confidencial em Aviso Reservado",
prevista na letra "b" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, abrandando
para "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVISO
RESERVADO", prevista na letra "a" do artigo 22 do mesmo
dispositivo legal, por infração ao artigo 32 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009),
descaracterizando infração ao artigo 1º do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto
do conselheiro relator. Brasília, 16 de maio de 2018. (data do
julgamento) LEONARDO SÉRVIO LUZ, Presidente da Sessão;
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 8353/2017 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná
(Processo nº 19/2015). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 4ª Câmara do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de
votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo
apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "Advertência Confidencial em Aviso Reservado",
prevista na letra "a" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, para
ABSOLVIÇÃO, descaracterizando infração aos artigos 1º e 32 do
Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009), nos termos do voto da conselheira relatora. Brasília, 16
de maio de 2018. (data do julgamento) LEONARDO SÉRVIO LUZ,
Presidente da Sessão; DILZA TERESINHA AMBROS RIBEIRO,
Relatora.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 11370/2017 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 11.205-415/13). Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM
os Conselheiros membros da 4ª Câmara do Tribunal Superior de
Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de
votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto
pelo apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "Censura Pública em Publicação Oficial", prevista
na letra "c" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, abrandando para
"CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista
na letra "b" do artigo 22 do mesmo dispositivo legal, por infração
aos artigos 18, 19, 111, 112 e 113 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto
do conselheiro relator. Brasília, 16 de maio de 2018. (data do
julgamento) DILZA TERESINHA AMBROS RIBEIRO, Presidente
da Sessão; LEONARDO SÉRVIO LUZ, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA
RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 7913/2017 - ORIGEM:
Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Sindicância nº
395/2015). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que
são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros
da Câmara Especial nº 2 do Tribunal Superior de Ética Médica do
Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo(a) apelante,
mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o
ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do conselheiro
relator. Brasília, 27 de março de 2018. ALBERTO CARVALHO DE
ALMEIDA, Presidente da Sessão; LUIS EDUARDO BARBALHO
DE MELLO, Relator.

Brasília-DF, 9 de julho de 2018.
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE

Corregedor

RESOLUÇÃO Nº 2.182, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre as instruções para a eleição,
em todos os estados e no Distrito Federal,
de conselheiros federais, efetivos e
suplentes, ao Conselho Federal de
Medicina - Gestão 2019/2024.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das
atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957,
alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004,
regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958,
alterado pelo Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009; e

CONSIDERANDO o princípio constitucional da anualidade
eleitoral (art. 16 da Constituição Federal/1988);

CONSIDERANDO a necessidade de preservar a probidade
administrativa e a moralidade para o exercício do mandato de
conselheiro federal de medicina;

CONSIDERANDO que 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, nos termos do art. 2º da Lei nº 3.268/1957;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 9.094, de 17
de julho de 2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento
público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento
de firma em documentos produzidos no Brasil, institui a Carta de
serviços ao cidadão e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 6.681, de 16 de
agosto de 1979, que dispõe sobre a inscrição de médicos, cirurgiões-
dentistas e farmacêuticos militares em conselhos regionais de
medicina, odontologia e farmácia, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.445, de 24 de
maio de 2017;

CONSIDERANDO o disposto no art. 18 da Resolução
CFM nº 1.931, de 13 de outubro de 2009 (Código de Ética
Médica);

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 2.145,
de 27 de outubro de 2016 (Código de Processo Ético-
Profissional);

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.625,
de 11 de julho de 2001 (que dispõe sobre o fornecimento de dados
profissionais dos médicos);

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão
plenária de 21 de junho de 2018, resolve:

Art. 1º Aprovar as instruções para as eleições que serão
realizadas em 2019, em todos os estados e no Distrito Federal, para
a escolha dos conselheiros federais, efetivos e suplentes, ao
Conselho Federal de Medicina (CFM).

Art. 2º Revoga-se a Resolução CFM nº 2.024/2013,
publicada no Diário Oficial da União de 28 de agosto de 2013,
Seção I, p. 85 e as demais disposições em contrário.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente do Conselho

HENRIQUE BATISTA E SILVA
Secretário-Geral

ANEXO

INSTRUÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DOS
CONSELHEIROS FEDERAIS DE MEDICINA

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º As eleições, em todos os estados e no Distrito

Federal, de conselheiros federais, efetivos e suplentes, ao Conselho
Federal de Medicina (CFM) - Gestão 2019/2024, deverão obedecer
às instruções aprovadas em sessão plenária do Conselho Federal de
Medicina, observadas as disposições contidas na Lei nº 3.268, de 30
de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de
julho de 1958, alterado pelo Decreto nº 6.821, de 14/4/2009.

Art. 2º Cada estado da Federação e o Distrito Federal
deverá eleger um conselheiro federal efetivo e um conselheiro
federal suplente ao CFM.

Art. 3º O mandato dos membros dos conselhos federais terá
a duração de cinco anos e será meramente honorífico.

Art. 4º O mandato dos atuais conselheiros federais, efetivos
e suplentes, do CFM encerrar-se-á em 30 de setembro de 2019; e o
mandato dos conselheiros federais efetivos e suplentes a serem
eleitos iniciar-se-á na mesma data.

Art. 5º As eleições serão realizadas por voto direto e
secreto, não sendo permitido o uso de procuração.

Art. 6º O voto será obrigatório para o médico que esteja em
pleno gozo de seus direitos políticos e profissionais, inscrito no
Conselho Regional de Medicina (CRM). Será, contudo, facultativo
para médicos com mais de 70 anos.

§ 1º Será aplicada a multa prevista em lei para o médico
que não votar, salvo causa justificada ou impedimento a ser
declarado até 60 dias após o encerramento da eleição.

§ 2º O médico inscrito em mais de um Conselho Regional
deverá votar em pelo menos um deles.

§ 3º O médico inscrito exclusivamente como médico
militar, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.681/1979, estará impedido
de votar e de ser votado.

§ 4º O médico estrangeiro, regularmente inscrito nos
conselhos regionais de medicina, desde que atendidas as demais
condições desta Resolução, poderá votar e ser votado, a teor da Lei
nº 13.445/2017.

Art. 7º As eleições para conselheiros federais, efetivos e
suplentes, do CFM serão conduzidas por uma Comissão Regional
Eleitoral (CRE) designada pelo plenário do Conselho Regional de
Medicina até 15 dias antes do início do prazo para registro das
chapas eleitorais, conforme previsto no art. 15 desta resolução.

§ 1º A CRE, sem nenhum grau de parentesco com os
candidatos e/ou conselheiros, será composta por um presidente e dois
secretários, selecionados entre os médicos regularmente inscritos no
CRM da jurisdição, devendo observar estritamente o disposto nesta
Resolução. Constatada a existência de grau de parentesco de algum
membro da Comissão, este deverá ser substituído.
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