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PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 11.039/2013
- ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Processo nº 8.321-387/2008). Vistos, relatados e discutidos os pre-
sentes 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 negar provimento ao recurso interposto pela apelante,
mantendo a decisão do Conselho de origem, que ABSOLVEU o
apelado, nos termos do voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 19
de fevereiro de 2014. (data do julgamento) EMMANUEL FORTES
SILVEIRA CAVALCANTI, Presidente da Sessão; JOSÉ FERNAN-
DO MAIA VINAGRE, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 5504/2013 -
ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo

(Processo nº 8866-402/2009). Vistos, relatados e discutidos os pre-
sentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os
Conselheiros membros do Pleno do Tribunal Superior de Ética Mé-
dica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em
conhecer e por maioria, negar provimento ao recurso interposto pelo
apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhe aplicou
a pena de "CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL", pre-
vista na letra "e" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por unanimidade
por infração aos artigos 49, 55, 63 e 65 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também
estão previstos nos artigos 25, 30, 38 e 40 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto
do Conselheiro Relator. Brasília, 27 de março de 2014. (data do
julgamento) ROBERTO LUIZ D'ÁVILA, Presidente; MAURO LUIZ
DE BRITTO RIBEIRO, Relator.

RECURSO DE ARQUIVAMENTO
RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 11.358/2013 -

ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia
(Sindicância nº 0065/2013). 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 pela apelante,
mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou o AR-
QUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do Sr. Conselheiro
Relator. Brasília, 19 de fevereiro de 2014. (data do julgamento) JOSÉ
FERNANDO MAIA VINAGRE, Presidente da Sessão; DALVÉLIO
DE PAIVA MADRUGA, Relator.

Brasília-DF, 31 de março de 2014.
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE

Corregedor

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

ACÓRDÃO

Recursos Em Ação Ética Julgados pelo Ple-
nário em 21/11/2013

1. Processo CFO-7511/2013
Processo CRO-GO-499/2011
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia de Goiás
Denunciado: CD-Roque Udson Ponce
Acórdão CFO-1996/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial.

2. Processo CFO-17202/2013
Processo CRO-RJ-125/2011
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro
Denunciado: CD-Marcus Aurelius Felipe Rocha
Acórdão CFO-2014/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial, cumulada com pena
pecuniária de 5 (cinco) anuidades.

3. Processo CFO-19705/2013
Processo CRO-GO-1449/2011
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia de Goiás
Denunciado: CD-Wilson Elias de Oliveira
Acórdão CFO-2009/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial, cumulada com pena
pecuniária de 10 (dez) anuidades.

4. Processo CFO-19966/2013
Processo CRO-PR-90/2012
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Denunciados: CD-Claudenir do Nascimento e TPD-Adalziza Trindade
de Souza
Acórdão CFO-1993/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial e cassação do exer-
cício profissional, ad referendum do Conselho Federal, respectiva-
mente.

5. Processo CFO-12223/2013
Processo CRO-PR-109/2011
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia do Paraná
Denunciada: CD-Luciana Valente Bellini
Acórdão CFO-1997/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial.

6. Processo CFO-17201/2013
Processo CRO-RJ-93/2011
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro
Denunciada: CD-Bianca Portilho Franco Rocha

Acórdão CFO-2008/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial, cumulada com pena
pecuniária de 5 (cinco) anuidades.

7. Processo CFO-21056/2013
Processo CRO-RJ-09/2012
Denunciante: Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro
Denunciado: CD-Marcelo Ribeiro Meyer
Acórdão CFO-2001/2013
Decisão: Censura pública, em publicação oficial.

AILTON DIOGO MORILHAS RODRIGUES
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS

RESOLUÇÃO No- 910, DE 27 DE MARÇO DE 2014

Dispõe sobre a prorrogação da Intervenção
do Conselho Federal dos Representantes
Comerciais no Conselho Regional dos Re-
presentantes Comerciais no Estado da Ba-
hia - Core-BA.

O Conselho Federal dos Representantes Comerciais, por sua
diretoria executiva, no uso das atribuições legais e regimentais pre-
vistas 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 o
ato que decretou a intervenção no Core-BA foi publicado no Diário
Oficial da União, em 09/11/2010, na seção I, fls.87 e, que o prazo
fixado na Resolução nº 903/2013 - Confere, de 13/12/2013, publicada
no Diário Oficial da União, em 20/12/2013, Seção I, fls.76, expira no
dia 08 de abril de 2014; Considerando a necessidade de comple-
mentação das medidas relacionadas à catalogação e organização dos
arquivos da entidade no espaço físico da antiga sede do regional;
Considerando o fato de que inexiste diretoria regularmente eleita para
assumir a gestão do Core-BA; Considerando a necessidade de rea-
lização de eleições para composição do Core-BA, com a escolha da
diretoria para a qual será transferida a administração do órgão; Con-
siderando a deflagração da eleição para composição da nova diretoria
do Core-BA, por meio da publicação da Resolução nº 907/2014, no
D.O.U de 17/03/2014; Considerando que o Confere será o respon-
sável pela realização da referida eleição, pelo voto direto, a realizar-
se em 07.05.2014; Considerando que o artigo 2º da Resolução nº
903/2013 - Confere, de 13/12/2013, estabelece que a Intervenção no
Core-Bahia poderá ser prorrogada por novo período, constatada a
necessidade; Considerando o que ficou decidido em Reunião de Di-
retoria convocada para deliberar sobre o assunto, realizada em
25/03/2014; resolve:

Art. 1º - Prorrogar a Intervenção no Conselho Regional dos
Representantes Comerciais no Estado da Bahia, pelo prazo de 90
(noventa) dias, a partir do dia 09 de abril de 2014. Art. 2º - A
Intervenção poderá ser encerrada em menor prazo, no caso de ces-
sarem os motivos que determinaram sua prorrogação, ou prorrogada
por novo período, caso necessário para a conclusão dos trabalhos de
saneamento da entidade. Art. 3º - Permanece como interventor o Dr.
Rodrigo Henrique Morais de Souza, com poderes de representação do
Core-Bahia perante os órgãos públicos federais, estaduais e muni-
cipais, inclusive poder judiciário, junto às instituições financeiras,
podendo praticar todos os atos de gestão administrativa e financeira,
de forma a garantir o pleno funcionamento do Conselho Regional e
adoção das medidas necessárias ao saneamento das irregularidades
que motivaram a intervenção e de outras constatadas, podendo ad-
mitir funcionários por prazo determinado em caráter emergencial e
demiti-los, celebrar contratos, movimentar contas bancárias do órgão,
assinar, requisitar e endossar cheques, depositar, sacar, transferir va-
lores, abrir contas em instituição oficial e encerrá-las, nomear e des-
tituir procuradores e prepostos, assinar orçamentos, balancetes e pres-
tações 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
D i r e t o r - Te s o u r e i r o

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL

D I R E TO R I A

DECISÃO DA 21ª REUNIÃO DA DIRETORIA

TRIÊNIO 2013/2016
PROCESSO N. 49.0000.2103.015359-6/DIR. Origem: Pre-

sidente da OAB/MS. Diretores da OAB/MS e advogados. Assunto:
Representações. Pedido de Intervenção. Após os relatos do Obser-
vador, Conselheiro Federal Miguel Ângelo Cançado (GO), e do re-
presentante da Comissão de Verificação, Conselheiro Federal Hen-
rique Neves Mariano (PE), decidiu a Diretoria, por unanimidade, nos
termos do art. 54, VI, do EAOAB, suspender, até a realização da
sessão extraordinária do Conselho Pleno do Conselho Federal da
OAB convocada para o dia 7 de abril de 2014, os efeitos das de-
signações dos novos Diretores feitas pelo Presidente da OAB/Mato
Grosso do Sul, bem como os efeitos dos atos oriundos da sessão
plenária realizada na Seccional no dia 28 de março de 2014, de-
signando o Conselheiro Federal Pedro Paulo Guerra de Medeiros
(GO) para atuar, em conjunto com o referido Presidente, como or-
denador de despesas in loco, no período mencionado, praticando os
atos de ordinária administração.

Brasília, 31 de março de 2014.
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO

Presidente


		ouvidoria@in.gov.br
	2014-04-03T06:00:10-0300
	Imprensa Nacional
	www.in.gov.br
	Diário Oficial




