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juros. Art. 2º Fixar a anuidade devida por pessoa jurídica inscrita, em
valores proporcionais ao capital social declarado em seu contrato
social, como segue:
CAPITAL SOCIAL
Até R$ 500,00
R$ 501,00 até 2.500,00
R$ 2.501,00 até 4.500,00
R$ 4.501,00 até 10.500,00
R$ 10.501,00 até 50.000,00
R$ 50.001,00 até 100.000,00
Acima de R$ 100.000,00

114,18
236,68
353,24
470,98
588,73
708,86
1.182,22

Parágrafo único. Será cobrado complemento da anuidade à
pessoa jurídica, sempre que houver atualização do seu capital social.
Art. 3º As anuidades do exercício não quitadas até 31 de março de
2015, sofrerão acréscimos de multa de 2% além de juros de 1% ao
mês. Art. 4º O pagamento da anuidade de pessoa física e jurídica, até
31 de março de 2015, será efetuado em qualquer agência da rede
bancária do país participante da compensação de cobrança. § 1º Após
31 de março e até 31 de dezembro de 2015, os pagamentos deverão
ser efetuados somente nas agências bancárias do banco indicado pelo
Conselho Regional da respectiva jurisdição. § 2º Os débitos anteriores
aos do exercício de 2000, expressos em UFIRs, deverão ser convertidos em Reais, sobre o valor da UFIR, de R$ 1,0641, em vigor até
27 de outubro de 2000, data de sua extinção (MP nº 1.973-67, de 26
de outubro de 2000, art. 29, § 3º), acrescendo-se o disposto no art. 3º,
desta Resolução. Art. 5º As taxas, emolumentos e serviços terão os
seguintes valores em Reais:
a) Inscrição de Pessoa Física
b) Inscrição de Pessoa Jurídica
c) Cédula de Identidade
d) Carteira de Identidade Profissional
e) Segunda Via de Cédula
f) Segunda Via de Carteira
g) Certidões / Certificados / Atestados / Renovação de TRT
h) Certidão de Acervo Técnico
i) Registro Secundário
j) Título de Especialista
l) Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
m) Multa Eleitoral (20% da anuidade)
n) Taxa de Solicitação de Cancelamento/Licença de Registro/Transferência
o) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

53,52
220,03
36,87
53,52
65,41
107,05
36,87
53,52
44,00
222,41
147,48
83,25
28,54
38,05

§ 1º Estão isentos de cobrança a certidão de regularidade ou
declaração que trate da inexistência de débito junto à Tesouraria ou de
processo ético-disciplinar junto ao CRBio. § 2º A Certidão de Acervo
Técnico, expedida pelo processo eletrônico, será gratuita. Art. 6º Serão observados os seguintes critérios quando se tratar de primeira
inscrição: I - não poderá ser parcelado o valor da primeira anuidade;
II - o valor da anuidade cobrada será igual aos duodécimos correspondentes aos meses restantes do exercício. Art. 7º Ficam isentos
da primeira anuidade os graduados que se registrarem em até doze
meses de sua colação de grau. Art. 8º Cabe o parcelamento dos
débitos em atraso de exercícios anteriores dos Biólogos inscritos, bem
como das empresas registradas no Conselho Regional de Biologia da
respectiva jurisdição, nos seguintes moldes: I - o pedido de parcelamento deverá ser efetuado por meio de requerimento dirigido ao
Conselho Regional de Biologia competente, considerado este como
aquele em que estiver inscrito o Biólogo e registrada a empresa; II o débito em atraso será consolidado na data do pedido de parcelamento, acrescido de multa, juros e encargos, nos termos da legislação vigente no País; III - após a consolidação de que trata o
inciso anterior, proceder-se-á à divisão do montante apurado pelo
número de parcelas mensais; IV - a falta do pagamento de duas
parcelas, consecutivas ou não, implicará no vencimento automático do
remanescente do débito parcelado, ficando o Conselho Regional competente autorizado a inscrever o débito em Dívida Ativa, conforme
Resolução específica. Parágrafo único. A expressão débito em atraso
abrange as anuidades, taxas e emolumentos, atualizados nos termos do
inciso II deste artigo. Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor a partir
de 1º de janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário,
especialmente a Resolução nº 320, de 23 de outubro de 2013.
WLADEMIR JOÃO TADEI
Presidente do Conselho
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RECURSO EM INTERDIÇÃO CAUTELAR CFM Nº
6300/2014 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Interdição Cautelar nº 03/2014). 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 parcial ao recurso interposto
pelo recorrente, reformando a decisão do Conselho de origem, de
Interdição Cautelar, prevista na Resolução CFM nº 1.987/2012,
abrandando para INTERDIÇÃO CAUTELAR PARCIAL, ficando o
médico impedido de exercer suas atividades em sua clínica enquanto
não existir condições para a realização de cirurgia de transgenitalização, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 25 de
setembro de 2014. (data do julgamento) ROBERTO LUIZ D'ÁVILA,
Presidente; JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE, Relator.

RECURSO EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 5325/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 9.410-402/2010). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 7ª Câmara do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos,
em conhecer e, por maioria, dar provimento parcial ao recurso interposto pelo 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 maioria por infração ao artigo 37 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos
fatos também estão previstos no artigo 9º do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009) e por unanimidade
descaracterizando infração ao artigo 35 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto
do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 28 de maio de 2014. (data do
julgamento) CELSO MURAD, Presidente da Sessão; NORBERTO
JOSÉ DA SILVA NETO, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 2432/2012 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas
Gerais (Processo nº 1906/2010). 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, por maioria, dar provimento ao recurso interposto
pelo recorrente, reformando a decisão da 6ª Câmara do Tribunal
Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, que
manteve a penalidade imposta pelo Conselho de origem, qual seja,
"Censura Confidencial em Aviso Reservado", prevista na letra "b" do
artigo 22 da Lei nº 3.268/57, para ABSOLVIÇÃO do recorrente,
descaracterizando, por maioria, infração aos artigos 65 e 95 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU
26.01.1988), nos termos do voto divergente/vencedor do conselheiro
Cláudio Balduíno Souto Franzen. Brasília, 25 de julho de 2014. (data
do julgamento) ROBERTO LUIZ d'ÁVILA, Presidente; CLÁUDIO
BALDUÍNO SOUTO FRANZEN, Voto Divergente/Vencedor.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 2140/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito
Santo (Processo nº 032/2007). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 6ª 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 "Suspensão do Exercício Profissional por 30 (trinta)
dias", prevista na letra "d" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, abrandando para a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO
OFICIAL", prevista na letra "c" do artigo 22 do mesmo dispositivo
legal, por infração aos artigos 45 e 110 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também
estão previstos nos artigos 17 e 80 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto
do conselheiro relator. Brasília, 23 de julho de 2014. (data do julgamento) PEDRO EDUARDO NADER FERREIRA, Presidente da
Sessão; CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 2193/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 8.687-224/09). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da 6ª 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 "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL", prevista
na letra "c" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração aos artigos
33, 55 e 116 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº
1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também estão previstos nos
artigos 5º, 30 e 80 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº
1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto da conselheira relatora. Brasília, 23 de julho de 2014. (data do julgamento) ALOÍSIO
TIBIRIÇÁ MIRANDA, Presidente da Sessão; MARIA DAS GRAÇAS CREÃO SALGADO, Relatora.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 5427/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 8.867-403/09). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da 5ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelos apelantes/denunciantes, dando provimento parcial ao recurso interposto pelo
apelante/denunciado, reformando a decisão do Conselho de origem,
que aplicou ao apelante/denunciado a pena de "Censura Confidencial
em Aviso Reservado", prevista na letra "b" do artigo 22 da Lei nº
3.268/57, abrandando para a pena de "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "a" do artigo 22
do mesmo dispositivo legal, por infração ao artigo 57 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos
fatos também estão previstos no artigo 32 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), descaracterizando
infração ao artigo 29 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº
1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto da Sra. Conselheira
Relatora. Brasília, 23 de julho de 2014. (data do julgamento) JOSÉ
ALBERTINO SOUZA, Presidente da Sessão; CACILDA PEDROSA
DE OLIVEIRA, Relatora.
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Nº 200, quinta-feira, 16 de outubro de 2014
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 5815/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 8283-349/2008). 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 pelas apelantes/denunciantes e dar provimento parcial ao recurso do apelante/denunciado, mantendo 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, por
infração aos artigos 29, 57, 62 e 69 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também
estão previstos nos artigos 1º, 32, 37 e 87 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009) e descaracterizando
infração ao artigo 59 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº
1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de julho de 2014. (data do julgamento) ROBERTO
LUIZ D'AVILA, Presidente da Sessão; HERMANN ALEXANDRE
VIVACQUA VON TIESENHAUSEN, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 5881/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 8712-249/2009). 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 pelos apelantes, mantendo a decisão do Conselho de origem, de ABSOLVIÇÃO do Apelado, nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de julho de 2014. (data do julgamento) MAURO LUIZ DE
BRITTO RIBEIRO, Presidente da Sessão; HERMANN ALEXANDRE VIVACQUA VON TIESENHAUSEN, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 6445/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia
(Processo nº 060/2005). 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 pela apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que absolveu o apelado,
para lhe aplicar 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 29 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também
estão previstos no 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, 23 de julho de 2014. (data do julgamento)
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE, Presidente da Sessão; EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 6471/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins
(Processo nº 005/2007). 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
ACATAR A PRELIMINAR de nulidade da intimação de folha 391,
com a determinação de que nova intimação seja feita para dar conhecimento de todo o teor do julgamento, especialmente dos votos do
relator e revisor e facultando a interposição de novo recurso, nos
termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de julho de 2014.
(data do julgamento) DESIRÉ CARLOS CALLEGARI, Presidente da
Sessão; EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 6475/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (Processo nº 573/2007). 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 recorrente,
mantendo a Sentença Terminativa sem análise do mérito, extinguindo
a pretensão punitiva do recorrido, em decorrência da prescrição, nos
termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de julho de 2014.
(data do julgamento) HERMANN ALEXANDRE V. V. TIESENHAUSEN, Presidente da Sessão; ROBERTO LUIZ D'AVILA, Relator.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 6569/2013 ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 7708-284/2007). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros da 3ª 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 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 57 do
Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU
26.01.1988), cujos fatos também estão previstos no artigo 32 do
Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009) e descaracterizando infração ao artigo 29 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), nos
termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de julho de 2014.
(data do julgamento) GERSON ZAFALON MARTINS, Presidente da
Sessão; WALDIR ARAÚJO CARDOSO, Relator.
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