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PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 8683-
218/2008 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
Mato Grosso do Sul (Processo nº 0048/2006). 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 CONFIDENCIAL EM AVISO
RESERVADO", prevista na letra "b", do artigo 22, da Lei 3.268/57,
por infração aos artigos 55 e 111 do Código de Ética Médica, nos
termos do voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 08 de julho de
2009. RICARDO JOSÉ BAPTISTA, Presidente da Sessão; ROBER-
TO TENÓRIO DE CARVALHO, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 11318-
291/2008 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Processo nº 5306-666/2002). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM 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 ao recurso interposto pelo
apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que lhe apli-
cou a pena de "CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESER-
VADO", prevista na letra "b", do artigo 22, da Lei 3.268/57, para
ABSOLVIÇÃO, descaracterizando infração aos artigos 2º, 4º, 5º, 29,
34 e 57 do Código de Ética Médica, nos termos do voto do Sr.
Conselheiro Relator. Brasília, 08 de julho de 2009. (data do jul-
gamento) WIRLANDE SANTOS DA LUZ, Presidente da Sessão;
BERNARDO FERNANDO VIANA PEREIRA, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 0073-
002/2009 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Processo nº 5736-385/2003). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM os Conselheiros membros da 2ª 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 "Suspensão do Exercício Profissional Por 30 (Trin-
ta) Dias", prevista na letra "d", do artigo 22, da Lei 3.268/57, abran-
dando para a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO
OFICIAL", prevista na letra "c", do artigo 22, do mesmo dispositivo
legal, por infração aos artigos 2º, 5º, 29 e 57 do Código de Ética
Médica, nos termos do voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 08
de julho de 2009. (data do julgamento) LUIZ NÓDGI NOGUEIRA
FILHO, Presidente da Sessão; PEDRO PABLO MAGALHÃES
CHACEL, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 0197-
008/2009 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
Minas Gerais (Processo nº 1367/2007). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM os Conselheiros membros da 2ª 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 lhe aplicou
a pena de "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVISO RESER-
VADO", prevista na letra "a", do artigo 22, da Lei 3.268/57, por
infração ao artigo 57 do Código de Ética Médica, nos termos do voto
do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 08 de julho de 2009. LUIZ
NÓDGI NOGUEIRA FILHO, Presidente da Sessão; PEDRO PABLO
MAGALHÃES CHACEL, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 1099-
030/2009 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
Pernambuco (Processo nº 0016/2004). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM os Conselheiros membros da 2ª 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
primeira apelante, mantendo 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 3.268/57,
por infração aos artigos 4º e 79 do Código de Ética Médica, e dar
provimento parcial ao recurso interposto pelo segundo apelante, re-
formando 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 3.268/57, abrandando para a pena de "CENSURA
CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "b",
do artigo 22, do mesmo dispositivo legal, por infração aos artigos 4º,
29 e 30 do Código de Ética Médica, descaracterizando infração ao
artigo 88 do mesmo Código, nos termos do voto do Sr. Conselheiro
Relator. Brasília, 08 de julho de 2009. (data do julgamento) LUIZ
SALVADOR DE MIRANDA SÁ JÚNIOR, Presidente da Sessão;
PEDRO PABLO MAGALHÃES CHACEL, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 1354-
035/2009 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Processo nº 5762-411/2003). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM os Conselheiros membros da 7ª 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 lhe aplicou
a pena de "CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL",
prevista na letra "c", do artigo 22, da Lei 3.268/57, por infração aos
artigos 2º, 4º, 5º, 9º, 29 e 57 do Código de Ética Médica, nos termos
do voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 08 de julho de 2009.
(data do julgamento) ROBERTO LUIZ d'ÁVILA, Presidente da Ses-
são; ANTÔNIO GONÇALVES PINHEIRO, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 1916-
049/2009 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
Minas Gerais (Processo nº 1146/2005). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM 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, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RE-
SERVADO", prevista na letra "b", do artigo 22, da Lei 3.268/57, por
infração ao artigo 69 do Código de Ética Médica, descaracterizando
infração ao artigo 4º do mesmo código, nos termos do voto do Sr.
Conselheiro Relator. Brasília, 08 de julho de 2009. JOSÉ FERNAN-
DO MAIA VINAGRE, Presidente da Sessão; GENÁRIO ALVES
BARBOSA, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 0119-
003/2007 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Processo nº 4982-342/2002). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM 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, por maioria, a decisão do Conselho de
origem, que lhe aplicou a pena de "Cassação do Exercício Pro-
fissional", prevista na letra "e", do artigo 22, da Lei 3.268/57, abran-
dando para a pena de "SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFIS-
SIONAL POR 30 (TRINTA) DIAS", prevista na letra "d", do artigo
22, do mesmo dispositivo legal, por unanimidade por infração aos
artigos 4º, 131, 132 e 142 do Código de Ética Médica, nos termos do
voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 14 de agosto de 2009. (data
do julgamento) ROBERTO LUIZ d'ÁVILA, Presidente; RAFAEL
DIAS MARQUES NOGUEIRA, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 3869-
144/2007 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
Minas Gerais (Processo nº 924-45/2002). Vistos, relatados e dis-
cutidos 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 3.268/57, abran-
dando para a pena de "ADVERTÊNCIA CONFIDENCIAL EM AVI-
SO RESERVADO", prevista na letra "a", do artigo 22, do mesmo
dispositivo legal, por infração aos artigos 29 e 57 do Código de Ética
Médica, nos termos do voto da Conselheira Relatora. Brasília, 12 de
agosto de 2009. JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE, Presidente da
Sessão; EDILMA DE ALBUQUERQUE LINS BARBOSA, Rela-
tora.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 6182-
153/2008 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Processo nº 5960-052/2004). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM 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 DIAS", prevista na letra "d", do artigo 22 da Lei 3.268/57, por
infração aos artigos 4º, 9º, 44, 55 e 110 do Código de Ética Médica,
nos termos do voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 12 de agosto
de 2009. FREDERICO HENRIQUE DE MELO, Presidente da Ses-
são; GERALDO LUIZ MOREIRA GUEDES, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 9694-
250/2008 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do
Ceará (Processo nº 0409/2005). 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 negar provimento ao recurso interposto pelo apelante,
mantendo, por maioria, a decisão do Conselho de origem, que lhe
aplicou a pena de "CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL",
prevista na letra "e", do artigo 22, da Lei 3.268/57, por unanimidade
por infração aos artigos 2º, 4º, 29, 48, 60, 69 e 87 do Código de Ética
Médica, nos termos do voto do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 11
de agosto de 2009. (data do julgamento) ROBERTO LUIZ d'ÁVILA,
Presidente; ANTÔNIO CLEMENTINO DA CRUZ JÚNIOR, Rela-
t o r.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 10414-
267/2008 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do
Rio de Janeiro (Processo nº 1685/2006). Vistos, relatados e discutidos
os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACOR-
DAM os Conselheiros membros da 5ª Câmara do Tribunal Superior
de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade
de votos, em conhecer os recursos interpostos e, negar provimento ao
recurso do Apelante/Denunciado, mantendo 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
3.268/57, dar provimento parcial ao recurso da Apelante/Denunciante,
imputando infração aos artigos 29 e 59 do Código de Ética Médica ao
Apelante/Denunciado, e negar provimento ao recurso interposto pela
Apelante/Denunciante, mantendo a decisão do Conselho de origem,
que ABSOLVEU o Apelado/Denunciado, nos termos do voto do Sr.
Conselheiro Relator. Brasília, 12 de agosto de 2009. EDEVARD JO-
SÉ DE ARAÚJO, Presidente da Sessão; CLÁUDIO BALDUÍNO
SOUTO FRANZEN, Relator.

RECURSO DE ARQUIVAMENTO
RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 9247/2008 - ORI-

GEM: Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina
(Sindicância nº 0328/2007). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Con-
selheiros membros da Câmara Especial nº 02 do Tribunal Superior de
Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de
votos, em acatar a preliminar argüida em sede de contra-razões, não
conhecendo o recurso interposto pelo apelante, por ilegitimidade ativa
para interpor recurso, nos termos do voto do Sr. Conselheiro Relator.
Brasília, 26 de maio de 2009. GERALDO LUIZ MOREIRA GUE-
DES, Presidente da Sessão; PAULO ERNESTO COELHO DE OLI-
VEIRA, Relator.

RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 7851/2008 - ORI-
GEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná (Sin-
dicância nº 0271/2005). 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 de Sentença Terminativa sem análise do mérito
por intempestividade do recurso, nos termos do voto do Sr. Con-
selheiro Relator. Brasília, 08 de julho de 2009. (data do julgamento)
ANTÔNIO GONÇALVES PINHEIRO, Presidente da Sessão; RO-
BERTO LUIZ d'ÁVILA, Relator.

Brasília-DF, 15 de outubro de 2009
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE

Corregedor

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA

RESOLUÇÃO No- 915, DE 5 DE AGOSTO DE 2009

Altera dispositivos da Resolução que es-
pecifica, e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁ-
RIA - CFMV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
alínea "f" do art. 16 da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968.
resolve:

Art. 1º Alterar o caput e §3º do Artigo 3º da Resolução
CFMV nº 664/2000, publicada no DOU de 03-11-2000, seção 1, pág.
44, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º Na hipótese de descumprimento ao disposto nos
artigos 1º e 2º desta resolução, será devido ao CFMV a atualização
monetária com base no ICV/DIEESE; multa moratória de 10% (dez
por cento); juros de mora equivalentes a taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, para títulos federais,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao pa-
gamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento e normas do
TCU."

"§ 3º A cobrança do débito de que trata o § 2º seguirá o
disposto na IN TCU nº 56, de 2007 e na Lei nº 6.830, de 1980, bem
como as normas que as alterem ou complementem."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.

BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho

JOAQUIM LAIRDO CONSELHO

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 560, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009

Complementa o artigo 2º da Resolução
CFESS nº 555, de 15 de setembro de 2009,
publicada no Diário Oficial da União nº
178, de 17 de setembro de 2009, Seção 1,
página 89, de forma a prever a possibi-
lidade de deferimento de registro profis-
sional de assistente social nos CRESS, me-
diante a apresentação de "Certidão de Co-
lação de Grau", nos casos previstos e es-
pecificados, pela presente Resolução.

O CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, Considerando a necessidade
de complementar a Resolução CFESS nº 555/09, de forma a aper-
feiçoar a redação do inciso I do artigo 28, da Resolução CFESS nº
378/98; Considerando ser de competência do Conselho Federal de
Serviço Social/CFESS a normatização do exercício da profissão do
assistente social, bem como o estabelecimento dos sistemas de re-
gistro dos profissionais habilitados; Considerando que a presente Re-
solução foi aprovada pela Presidente em Exercício do CFESS, "ad
referendum" da reunião do Conselho Pleno do CFESS, que será
realizada em Brasília/DF, em 6 novembro de 2009; resolve:

Art. 1º. Revoga o artigo 1º da Resolução CFESS nº
555/2009, de 15 de setembro de 2009, passando a prever as situações
em que será ADMITIDO o DEFERIMENTO do registro nos quadros
dos Conselhos Regionais de Serviço Social/CRESS, mediante a apre-
sentação de "Certidão de Colação de Grau". Art. 2º. É acrescido ao
artigo 2º da Resolução CFESS nº 555/2009 o inciso II e, conse-
quentemente, inciso I e II do artigo 28, da Resolução CFESS nº 378,
de 09 de dezembro de 1998, publicada no Diário Oficial da União nº
238, de 11 de dezembro de 1998, Seção 1, página 263, que re-
gulamenta a "Consolidação das Resoluções do CFESS", passam a
vigorar com a seguinte redação: "Art. 28. A inscrição no CRESS
deverá ser solicitada através de requerimento, instruído com os se-
guintes documentos: I- Original e cópia do diploma de Bacharel em
curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido,
expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país,
devidamente registrado no órgão competente; II-Certidão de Colação
de Grau a ser substituída pelo documento previsto no inciso I do
presente artigo, no prazo de 1 ano prorrogável por mais 1 ano,
mediante a apresentação de original de Diário Oficial da União,
somente em situações comprovadas, onde conste que o interessado ao
registro de assistente social foi devidamente aprovado em concurso
público, bem como convocado para a posse do cargo respectivo, ou
contratação em emprego de qualquer natureza, mediante apresentação
de declaração, com timbre do empregador devidamente subscrita pelo
mesmo, com firma reconhecida. III-Parágrafo primeiro - As Uni-
versidades e Instituições de Ensino devidamente autorizadas à ex-
pedição dos diplomas, deverão, no prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da publicação desta Resolução, se adequar à determinação do
inciso I do presente artigo, utilizando somente a designação "SER-
VIÇO SOCIAL", para efeito de conferência da titulação do curso
respectivo, nos termos do inciso I do artigo 2º da lei 8662/93. Pa-
rágrafo segundo - Decorrido o prazo que se refere o parágrafo pri-
meiro do presente artigo, os Conselhos Regionais de Serviço So-
cial/CRESS, somente poderão deferir registros profissionais, cuja de-
signação do curso no diploma de graduação seja SERVIÇO SO-
CIAL".

Art. 3º. Revoga-se o artigo 3º da Resolução CFESS nº 555,
de 15 de setembro de 2009.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 5º. As demais disposições da Resolução CFESS nº

378/98 que regulamenta a "Consolidação das Resoluções do CFESS"
continuam vigentes e surtindo todos os efeitos legais e de direito.

Art. 6º. As disposições da presente Resolução passam a vi-
gorar e surtir efeitos legais a partir de sua publicação no Diário
Oficial da União, não cabendo sua aplicação retroativa, inclusive em
relação a pedidos e requerimentos de registros pendentes de análise e
deliberação, protocolizados nos CRESS antes de sua vigência.

IVANETE SALETE BOSCHETTI
Presidente do Conselho
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