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1 dia 13/10/2014, Onde se lê: Art. 3º O Título de Especialista será
concedido, pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, aos profissio-
nais fonoaudiólogos inscritos regularmente nos respectivos Conselhos
Regionais e obedecerá ao que estabelece a presente Resolução, exceto
aqueles cuja concessão for regulada por resolução específica. Leia-se:
Art. 3º O Título de Especialista será concedido aos fonoaudiólogos
que comprovarem, por meio de declaração emitida pelo Conselho
Regional de Fonoaudiologia, inscrição profissional nos últimos 3
(três) anos consecutivos, em exercício ativo, obedecendo o que es-
tabelece a presente Resolução, exceto aqueles cuja concessão for
regulada por resolução específica.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

ACÓRDÃOS DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015

RECURSO EM PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10.678/2013

- ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná
(Processo nº 100/2007). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Con-
selheiros membros da 5ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Mé-
dica 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 "ADVERTÊNCIA
CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "a",
do artigo 22 do mesmo dispositivo legal, por infração aos artigos 45
e 135 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU
26.01.1988), cujos fatos também estão previstos nos artigos 17 e 115
do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 10
de dezembro de 2014. (data do julgamento) EMMANUEL FORTES
SILVEIRA CAVALCANTI, Presidente da Sessão; CELSO MURAD,
R e l a t o r.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 11.456/2013
- ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins
(Processo nº 004/09). 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 co-
nhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, man-
tendo 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, por infração ao
artigo 69 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88,
DOU 26.01.1988), cujos fatos também estão previstos no artigo 87 do
Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU
13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 10
de dezembro de 2014. (data do julgamento) ABDON JOSÉ MURAD
NETO, Presidente da Sessão; DALVÉLIO DE PAIVA MADRUGA,
R e l a t o r.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 1049/2014 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

(Processo nº 8847-383/2009). Vistos, relatados e discutidos os pre-
sentes 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 dar provimento 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, para ABSOLVIÇÃO, descaracterizando
infração aos artigos 47 e 102 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto do con-
selheiro relator. Brasília, 10 de dezembro de 2014. (data do jul-
gamento) CELSO MURAD, Presidente da Sessão; EMMANUEL
FORTES SILVEIRA CAVALCANTI, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 1227/2014 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia

(Processo nº 090/2005). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Con-
selheiros membros da 5ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Mé-
dica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante/de-
nunciante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que AB-
SOLVEU o apelado/denunciado, e dar provimento parcial ao recurso
interposto pelo apelante/denunciado, reformando a decisão do Con-
selho a quo, 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 CONFI-
DENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "b" do artigo
22 do mesmo dispositivo legal, por infração ao artigo 69 do Código
de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988),
cujos fatos também estão previstos no artigo 87 do Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009) e desca-
racterizando infração aos artigos 29 e 84 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto
do conselheiro relator. Brasília, 10 de dezembro de 2014. (data do
julgamento) CELSO MURAD, Presidente da Sessão; LÚCIO FLÁ-
VIO GONZAGA SILVA, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 2310/2014 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa

Catarina (Processo nº 069/2009). 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 dar provimento 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, para ABSOLVIÇÃO, descarac-
terizando infração aos artigos 57 e 142 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto
do conselheiro relator. Brasília, 10 de dezembro de 2014. (data do
julgamento) EMMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI,
Presidente da Sessão; ALDEMIR HUMBERTO SOARES, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 2576/2014 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná

(Processo nº 083/10). 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 co-
nhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante, man-
tendo 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, 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), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 10
de dezembro de 2014. (data do julgamento) ABDON JOSÉ MURAD
NETO, Presidente da Sessão; JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO,
R e l a t o r.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 3017/2014 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará

(Processo nº 16/2012). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Con-
selheiros membros da 7ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Mé-
dica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante,
acatando a preliminar arguida em contrarrazões e mantendo a decisão
do Conselho de origem, pela ABSOLVIÇÃO do apelado, extinguindo
a infração aos artigos 80 e 98 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), por ficar caracterizada a ocor-
rência de bis in idem e, no mérito, descaracterizando infração aos
artigos 18 e 115 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº
1.246/88, DOU 26.01.1988), nos termos do voto do conselheiro re-
lator. Brasília, 10 de dezembro de 2014. (data do julgamento) AB-
DON JOSÉ MURAD NETO, Presidente da Sessão; SALOMÃO RO-
DRIGUES FILHO, Relator.

JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE
Corregedor

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL

3ª CÂMARA

ACÓRDÃO

RECURSO N. 07.0000.2014.011779-2/TCA. Recte: Campi-
nho Advogados. Repte Legal: Sérgio Murilo Santos Campinho. (Adv:
Cassio Augusto Muniz Borges OAB/RJ 91152 e OAB/DF 20016-A e
Outros). Recdo: Conselho Seccional da OAB/Distrito Federal. Re-
lator: Conselheiro Federal Fernando Santana Rocha (BA). EMENTA
N. 001/2015/TCA. Processo Administrativo - Registro de filial de
sociedade de advogados. Alteração de contrato social e pedido de
averbação. Requisito para deferimento: inscrição suplementar de to-
dos os sócios que a integram. Aplicação do disposto no §5º, do art.
15, do EAOAB e do §1º do art. 7º, do Provimento n. 112/2006, com
a redação do Provimento n. 126/2008. Eficácia imediata. Não con-
figuração de retroatividade vedada. Norma regulamentar do exercício
profissional, mas que deve ajustar-se sempre ao disposto na lei re-
guladora do exercício profissional. Recurso a que se nega provimento.
Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em
referência, acordam os membros da Terceira Câmara do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por unanimidade, em
acolher o voto do Relator, parte integrante deste, conhecendo e ne-
gando provimento ao recurso. Impedido de votar o Representante da
OAB/Distrito Federal. Brasília, 04 de fevereiro de 2015. Antonio
Oneildo Ferreira, Presidente. Fernando Santana Rocha, Relator.

Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2015.
ANTONIO ONEILDO FERREIRA

Presidente da 3ª Câmara
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