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Nº 114, terça-feira, 17 de junho de 2014
Ressalte-se, ainda, que não houve qualquer interposição de
recurso relacionado ao resultado do pleito eleitoral, reforçando a
legalidade dos atos praticados pela Comissão Eleitoral do CREFITO8. Os documentos apresentados pela chapa vencedora cumprem, rigorosamente, os requisitos objetivos contidos nas normas do art. 4º da
resolução eleitoral. Nesse horizonte, os requisitos objetivos de elegibilidade e os procedimentais contidos na norma do art. 38 da Resolução COFFITO nº 369/2009 restaram cumpridos, motivo pelo
qual, após:
VISTOS, relatados e discutidos os autos do processo administrativo que versam sobre a homologação das eleições do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região,
ACORDAM os Conselheiros do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, reunidos em sessão da 242ª Reunião Plenária Extraordinária, nos termos da Resolução COFFITO nº
369, de 6 de novembro de 2009, em:
Acolher o Parecer Jurídico da PROJUR do COFFITO e homologar, por unanimidade de votos, o resultado das eleições do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região CREFITO-8.
QUÓRUM: Dr. Roberto Mattar Cepeda - Presidente; Dra.
Luziana Carvalho de A. Maranhão - Vice-Presidente; Dr. Cássio Fernando Oliveira da Silva - Diretor-Secretário; Dr. Willen Heil e Silva
- Diretor-Tesoureiro; Dra. Elineth da Conceição da S. Braga - Conselheira Efetiva; Dr. Leonardo José Costa Lima - Conselheiro Efetivo;
Dr. Marcelo R. Massahud Junior - Conselheiro Efetivo; Dra. Patrícia
Luciane S. de Lima - Conselheira Efetiva; Dra. Patrícia Rossafa
Branco - Conselheira Efetiva.
ROBERTO MATTAR CEPEDA
Presidente do Conselho
CÁSSIO FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
Diretor-Secretário

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
ACÓRDÃO
Recurso em ação ética julgado pelo plenário em 22/11/2013.
1. Processo CFO-20749/2013
Processo CRO-RS-60/2011
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul
Denunciados: CDs-Gedson Flesch e Elisson Dall'Agnol
Acórdão CFO-2002/2013
Decisão: censura pública, em publicação oficial, cumulada
com pena pecuniária de 02 (duas) anuidades.
AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES, CD
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS
RESOLUÇÃO Nº 959, DE 28 DE MAIO DE 2014
Dispõe sobre a prorrogação da intervenção
do Confere no Core-RN.
O Conselho Federal dos Representantes Comerciais, por sua
diretoria executiva, no uso das atribuições legais e regimentais previstas no parágrafo único do artigo 47 da Lei nº 4.886/65, de
09/12/1965, com a redação dada pela Lei nº 8.420/92, de 08/05/1992,
e no artigo 12, X, do seu Regimento Interno,
Considerando que os Conselhos Federal e Regionais dos
Representantes Comerciais constituem o Sistema Confere/Cores aos
quais incumbem a fiscalização do exercício profissional, cabendo ao
Conselho Federal adotar as providências legais e regimentais para
garantir o cumprimento de suas finalidades institucionais previstas em
sua lei de criação;
Considerando que o ato que decretou a intervenção no CoreRN foi publicado no Diário Oficial da União, em 09/01/2012, na
seção I, fls. 109 e, que o prazo fixado na Resolução nº 899/2013 Confere, de 06/11/2013, publicada no Diário Oficial da União, em
19/11/2013, seção I, fls.68, expira no dia 27 de junho de 2014;
Considerando a necessidade de ultimação das providências
cabíveis ao total saneamento do órgão;
Considerando a necessidade de dar continuidade ao projeto
das obras de adaptação que serão realizadas na nova sede do Conselho Regional;
Considerando a inexistência de diretoria regularmente eleita
a qual deverá ser entregue a gestão do órgão;
Considerando o dever institucional do Confere em manter a
ordem, garantindo o regular funcionamento das atividades no CoreRN;
Considerando que o artigo 2º da Resolução nº 899/2013 Confere, de 06/11/2013, estabelece que a Intervenção no Core-RN
poderá ser prorrogada por iguais períodos de 180 (cento e oitenta)
dias, constatada a necessidade;
Considerando o que ficou decidido em Reunião de Diretoria
convocada para apreciar o assunto, realizada nesta data, resolve:
Art. 1º) Prorrogar a Intervenção no Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Norte, pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 28 de junho de
2014.
Art. 2º) A Intervenção poderá ser encerrada em menor prazo,
no caso de cessarem os motivos que a determinaram, ou prorrogada
por iguais períodos, caso necessário para a finalização dos trabalhos
de saneamento da entidade.
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Art. 3º) Permanece como interventora a Dra. Ana Paula
Rangel, com poderes de representação do Core-RN perante as entidades privadas e órgãos públicos federais, estaduais, municipais e
instituições financeiras, podendo praticar todos os atos de gestão
administrativa e financeira de forma a garantir o pleno funcionamento
do órgão e adoção das medidas necessárias ao saneamento das irregularidades que ensejaram a intervenção e de outras porventura
constatadas, podendo admitir e demitir funcionários, celebrar contratos, movimentar e encerrar contas bancárias existentes em nome da
entidade, assinar, requisitar e endossar cheques, depositar, sacar,
transferir valores, abrir novas contas em instituição bancária e encerrá-las, nomear e destituir procuradores e prepostos, assinar orçamentos, balancetes e prestações de contas, autorizar despesas necessárias ao funcionamento do órgão e para cumprimento dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais.
Art. 4º) Esta Resolução entra em vigor nesta data.
MANOEL AFFONSO MENDES DE FARIAS MELLO
Presidente do Conselho
RODOLFO TAVARES
Diretor-Tesoureiro

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL
2ª CÂMARA
AUTOS COM VISTA AOS RECORRIDOS/INTERESSADOS
Os processos a seguir relacionados encontram-se com vista
aos Recorridos/Interessados para, querendo, apresentarem contrarrazões ou manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, considerando os
recursos interpostos. REPRESENTAÇÃO N. 49.0000.2013.0149798/SCA. Recte: J.M.T. (Advs: Marco Tayah OAB/RJ 11951 e Outro).
Recdo: Despacho de fls. 86 do Presidente da Segunda Câmara. Interessado: Conselho Seccional da OAB/Rio de Janeiro. REPRESENTAÇÃO N. 49.0000.2014.003698-0/SCA. Recte: L.D.B.C. (Advs: Ricardo dos Santos Garcia OAB/GO 22096 e Outros). Recdo: Despacho
de fls. 54 do Presidente da Segunda Câmara. Interessado: H.T.P.
(Adv: Flávio Corrêa Tibúrcio OAB/GO 20222).
Brasília-DF, 16 de junho de 2014.
CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO
Presidente
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