
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

CF1VE 
RELATÓRIO DE VISITÁ DA CORREGEDORIA DO CONSELHO FEDERAL DE 
MEDICINA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO 

AMAPÁ 

Nos dias 7 e 8 de abril de 2016, foi efetuada visita previamente agendada e 

informada ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá — CRMAP, 

com a participação do corregedor, Dr. José Fernando Maia Vinagre, do 

conselheiro, Dr. José Albertino Souza, da coordenadora de Processos, Dra. Marzi 

Xavier Sgambato da Cunha, do Advogado, Dr. Turibio Pires de Campos e do 

coordenadorde Informática, Sr. Goethe Ramos de Oliveira. 

Em planilha anexa estão relacionados os dados constantes do SIEM/SAS, 

relativos às sindicâncias e aos processos ético-profissionais que foram 

devidamente auditados. 

As denúncias que ingressam no setor são analisadas pela Corregedoria, 

que verifica os pressupostos de admissibilidade, solicita providências e designa o 

sindicante. 

O setor de processos funciona com 1 (uma) funcionária para o 

processamento das sindicâncias e processos ético-profissionais, além das 
consultas, cartas precatórios e digitahzação dos autos, contando com o auxilio de 

um funcionário que também é responsável pelo setor de informática. 

O CRMAP não possui Delegadas. 

As câmaras de julgamentos de sindicâncias estão regulamentadas na 

Resolução CREMAP n° 002/2009 de 15 de janeiro de 2009, com sete membros 

cada e os processos ético-profissionais são julgados em câmaras, conforme 

Resolução CREMAP n° 001/2012 de 03 de janeiro de 2012, composta de nove 

membros. 	 \\w  

•SGAS 915 Lote 721 CEP: 70390-150 1 Brasília-DF 'FONE: (Si) 3445 5900 1FAX: (61) 33460231É http://www.portalmedico.org  br 



[Data 	da 
ittlenUffálie. 

rt300111111 
Derõsiprévra : 

FãsesrcwntaHFaL_s±_s a sersn , 
piimptiáwee 

I..PLéáálOo 
rsii 1 ni3 leriá I 

ffliiiPEPa 
IMA. dANoie 
003 2012 27.07.2009 08.10.2012 Depoimentos. 	Razões 	finais Designar 09.12.2017 

10.12.2012 28.10.15 e 	16.02.16. 	Parecer 
jurídico 08.03.16. Encerramento 
da instrução 28.03.16. 

relator e revisor 
e 	marcar 
julgamento. 

005 2012 29.01.2010 26.11.2012 Precatória 	ao 	CRMPA 	para Dar 13.012018 
14.01.2013 depoimento 	em 	18.05.15. 

Devolvida 19.08.15. Juntada de 
documentos 	25.01.16. 

continuidade à 
instrução. 

Intimação 	para 	informações , 
10.02.16. \ 

006 2012 20.06.2009 28.12.2012 Depoimento. 	Precatória 	ao Dar 27.01.2018 	\ 
(sem 
protocolo) 

28.01.2013 CRMPA 	20.05.15. 	Devolvida 
19.08.15. Depoimento. Parecer 
jurídico 	11.02.16. 	Juntada 	de 
documentos 01.04.16. 

continuidade à 
instrução. 
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A assessoria jurídica analisa os processos sempre que são arguidas 

preliminares, ao final da instrução e quando solicitado. 

A defensoria dativa é feita por advogados previamente cadastrados. 

Foram auditados os recursos em sindicâncias e processos ético-

profissionais com a relação do CFM nos últimos 5 (cinco) anos, estando de acordo 

com os dados apresentados no relatório do SIEM/SAS. 

Foram auditadas as reformas do CFM (decisão de instauração de PEP) 

constante no SIEM/SAS com a relação do CFM dos últimos 5 (cinco) anos, 

estando de acordo com os dados apresentados. 

Foram auditadas e corrigidas as inconsistências na alimentação do 

SIEM/SAS na relação dos recursos ao CFM de sindicâncias e processos e nas 

reformas de arquivamento de sindicâncias e processos pelo CFM em trâmite nos 

últimos 5 (cinco) anos. 

Na alimentação das sindicâncias e processos não é necessária a utilização 

de filtro e está sem lixo eletrônico. 

Com a vistoria dos autos e verificação física da existência dos que se 

encontra em trâmite, temos a seguinte situação: 

PROCESSOS ÉTICO-PROFISSIONAIS 
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O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
CFM 

008•2012 21.01.2008 El: 28.12.2012 
25.02.2013 
Ev: 19.12.2012 
18.01.2013 
L: 28.12.2012 
10.04.2013 
P: 28.12.2012 
18.01.2013 
Ri: 	28.12_2012 
e 	07.03.14 
(pessoalmente) 
17.09.2015 
Ro: 28.12.2012 
24.01.2013 

Declarada 	revelia 	de 	Ri 
29.04.15. 	Nomeado 	defensor 
dativo 27.05.15. Depoimentos. 
Cessação 	da 	revelia 	e 	o 
concurso do 	defensor dativo 
21.03.16. Intimação ao defensor 
04.04.16. 

Dar 
continuidade 	ã 
instrução. 

El: 24.02.18 
Ev: 17.01.18 
L: 09.04.18 
P: 17.01.18 
Ri: 16.09.20 
Ro: 23.01.18 

linn 

anarPEP~ [DataSal 
iRiiiiúlia ~ T INSIII 

Citação' 
Defesa Ptésillil 
all 

Esclarecimentos na sindicância 
20.10.2009. 	Despacho 	de 
entrega de cópias dos autos 
13,03.13. 	Relatório 	da 
sindicante 	02.05.13. 	Razões 
finais 14.03.16. Parecer juridico 
23.03.16. 	Termo 	de 
encerramento 	28.03.16 	(sem 
assinatura). 

Easeas aegliiij 
irdiiiiipikla~ _ 
Encaminhar ao 
jurídico 	para 
verificar 	a 
ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
por paralisação 
na sindicáncia, 

PlescAçãong 
.Wipilquenii. 
'lá. -02.2019 

Prescrição 
intercorrente: 
de 20.10.09 a 
13.03.13 	(3 
anos 	e 	4 
meses) 

;ANO. 
002 2013 19.08.2009 27.01.2014 

17.02.2014 

~PERIMIU Lpiità~ta-  
Ede7iú~ 

;pita-nele 
joètetriPiéçdãl 

Faii. cli-urrukta~.1.11. FEsea'a wareili" 
l' rcumpridasllel 

LirreacoWa 
Wiinc—rserialle . 	. 	.__ 	_.. Jlia .7M102. 

005 2014 09.03.2010 07.03.2014 Parecer 	jurídico 	07.03.16 
concluindo pela não ocorrência 
da prescrição e pela nomeação 
de defensor dativo, 	pois que 
caracterizada revelia pela não 
apresentação da defesa prévia, 
apesar de citado pessoalmente. 
Nomeado 	defensor 	dativo 
21.03.16. Intimação ao defensor 
dativo 04.04.16. 

Aguardar 	a 
defesa 	prévia 
para 	dar 
continuidade â 
instrução. 

06.03.2019 
(será alterado 
com a defesa) 

006 2014 07.06.2011 JU: 20.02.2014 
12.03.2014 
JO: 15.12.2014 
11.03.2015 

Depoimentos. 	Precatória 	ao 
CRMPA 	26.05.15. 	Devolvida 
19.10.15. 	Depoimentos. 
Intimação 	para 	razões 	finais 
23.03.16. 

Aguardar 
razões 	finais 
para concluir a 
instrução. 

Al: 11.03.19 
JO: 10.03.20 

008 2014 30.08.2012 27.03.2014 
28.04.2014 

Substituição 	do 	instrutor 
08.03.16. 	Intimação 	para 
depoimentos. 

Dar 
continuidade à 
instrução. 

27.04.2019 

009 2014 17.02.2009 20.03.2014 Parecer 	juridico 	07.03.16 
concluindo 	pela 	presaição 
quinquenal 	(denúncia 	em 
17.02.09 e citação em 20.03.14) 

Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

16.02_2014 
PRESCRITO 

...N. 
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O CONSELHO FEDERAL PE POWICINA 
CFM 

010 2014 25.11.2010 25.03.2014 Parecer 	jurídico 	07.03.16 
concluindo pela ocorrência da 
prescrição intercorrente por ter 
ficado paralisado por mais de 3 
anos na fase de sindicancia. 
(Nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	06.12.10 	- 
recebido 	09.12.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 14.12.10 
-AR 03.01.11. Esclarecimentos 
22.12.10. 	Certidão 	de 	vistas 
pelo 	denunciado 	22.02.11. 
Relatório do revisor 02.02.14). 

Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

24.03_2019 

Prescrição 
intercorrente. 

011 2014 18.01.2010 24.04.2015 
09.06.2015 

Parecer 	jurídico 	07.03.16 
concluindo 	pela 	prescrição 
quinquenal 	(denúncia 	em 
18.01.10 e citação em 24_04.15) 

Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

17.01.2015 
PRESCRITO 

012 2014 26.04.2011 23.09.2014 
12.12.2014 

Depoimentos. 	Razões 	finais 
18.01.16. 	Parecer 	jurídico 
07.03.16. 	Encerramento 	da 
instrução 09.03.16. Designados 
relator 	e 	revisor 	17.03.16. 
Agendado 	julgamento 	para 
14.04.16. Intimações. 

Aguardar 
julgamento. 

11.122019 

013 2014 09.01.2013 09.02.2015 
10.03.2015 

Depoimentos. 	Intimação 	para 
razões finais 26.02.16. 

Dar 
continuidade à 
in 'I 	ãO. 

09.03.2020 

-. 

imespEpapen tpatíja lOitaçãoalefit .Fasernii~ 1S1  
_ ....__ .,~I, ' 

Defesa. 

ff,..seiserenivilliiiiiiSilçiãOM 
arrnprld-illeg 
Dar 
continuidade à 
instrução. 

_rmin—q-rierralle 
21.102020 

otra ,!_AND. ftteli~ iDefesiifférdli 
031 2015 11.-07-20-12 05.102015 

22.10.2015 

002 2015 16.08.2011 11.12.2015 
18.12.2015 

Depoimento. Dar 
continuidade à 
instrução. 

17.122020 

FilifiCtrilel 
ipaflaj ;Citação/Na& 

-Deferi-IPSidli 
LF_asesp 	ar 	aaeum Idas 	lifá-iakiSiat±enn•  
elang. , _ Ircumprldlisille 

Ltrestriçãoa 
giiingueriale Ora 

~PEPiailli 
!ANO= 

001 2016 29.03.2011 17.03.20I 6 Defesa. Aguardar 	a 
defesa 	prévia 
para 	dar 
continuidade à 
instrução. 

16.03.2021 

_ 	_ 

I-T, v i ,..31.29-dyl ','11:9•T•111.071tili". 0.'"' '' 
Obs: os prazos prescricionais acima informados devem ser confirmados, 

verificando-se os autos processuais e inserção de dados no sistema de 

acompanhamento de processos. 
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• CFM 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

A seguir constam as informações relativas às sindicâncias que se 

encontram em trâmite, com a vistoria dos autos e verificação física da sua 

existência: 

SINDICÂNCIAS 

1510db:teia!! pateai .Éateá cunleeniplaillilla Leasealaltkei 
~ta 

j;til—e-ifértgãO1 
jitiiinitriteri 

Obs. 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

!Na. tANO !! référiaiWill 
020 2008 29.05.2008 Instaurada 	sindicância 	e 

nomeado 	sindicante 	Nirce 
Carvalho 	da 	Silva 	11.06.08. 
Recebido 	13.06.08. 	Intimação 
para esclarecimentos 2306.08. 
Resposta 19.07.08. Substituição 
do 	sindicante 	13.01.09 	para 
Roberval 	da 	SMva 	Meneses. 
Recebido 	19.01.09. 	Parecer 
jurídico 	16.03.12 	concluindo 
peia ocorrência da prescrição 
intercorrente. 

Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

28.05.2013 
PRESCRITO 

1SIndWurcia Ichficir~ 
01.03.2010 

EPataBlEletisetcurnpridaS 

Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	08.03.10. 
Recebido 	09.03.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 25.03.10, 
22.03.10, 	15.03.10. 	Respostas 
25.03.10, 	30.03.10, 	23.04.10. 
Vista 	dos 	autos 	20.05.10. 
Solicitação de substitui* pelo 
sindicante 	05.03.14. 
Substituição 	do 	sindicante 
10.03.14 para Casar Augusto da 

itaiiéataerin  , ramprittn_ 
Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

Lere- gaõsí 
WhItifgeall 
28.02.2015 
PRESCRITO 

-ja 
Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

gwasi 'imo& 
004 2010 

Racha 	Ribeiro. 	Recebido 
18.03.14. 	Requisição 	de 
prontuário 	15.05.14. 
Substituição 	do 	sindicante 
19.01.15 para Maria das Graças 
Creão 	Salgado. 	Recebido 
28.04.15. 	Parecer 	jurídico 
01.04.16 	concluindo 	pela 
ocorrência da prescrição. 

006 2010 11.02.2010 Parecer 	jurídico 	24.02.10 
concluindo pela instauração de 
sindicância. 	Instaurada 
sindicância 	e 	nomeado 
sindicante 	Roberval 	da 	Silva 
Menezes 	15.03.10. 	Recebido 
15.03.10. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	07.04.10. 
Resposta 08.10.10 e 13.04.10. 
Requerimento para participar do 
polo ativo da denúncia 13.04.10. 
Requerimento da denunciante 
11.02.11. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva.  

10.02.2015 
PRESCRITO 

g 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

\ 
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O CONSEIJID FEDERAL DE MEDICINA 
C M 

012 2010 06.11.2009 Intimação 	 para 
complementação da denúncia 
25.03.10. Termo de denúncia 
06.04.10. Instaurada sindicância 
e nomeado sindicante Jarbas da 
Silva 	Barbosa 	05.04.10. 
Recebido 	06.04.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 09.04.10 
e 21.01.13. Resposta 17.12.13. 
Substituição 	do 	sindicante 
20.05.15 para Maria das Graças 
Creão 	Salgado. 	Recebido 
20.05.15. 	Parecer 	jurídico 
01.04.16 	concluindo 	pela 
ocorrência da prescrição. 

Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

05.11.2014 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
quinquenal. 

014 2010 26.03.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alcides 
Amaral 	Pingarilho 	05.04.10. 
Recebido 	05.04.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 15.04.10, 
26.05.10 e 25.10.10. Resposta 
11.11.10. 	Substituído 	o 
sindicante 31.10.14 para Marco 
Tulio Muniz Franco. Recebido 
31.10.14. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

25.03.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

017 2010 09.04.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sina-cante 	Joana 
Maria Aquino 	Leão 	05.05.10. 
Intimação para esclarecimentos 
26.05.10. Termo de denúncia 
23.11.10. 	Substituído 	para 
Thiago 	Afamo 	Carvalho 
Celestino Teixeira? 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

08.04.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

018 2010 30.04.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Walter 
Raick 	Maués 	27.05.10. 
Recebido 	27.05.10. 	Intimação 
para 	manifestação 	20.05.10. 
Resposta 04.06.10. Juntada de 
prontuário 	06.08.10. 
Substituição 	do 	sindicante 
15.10.14 	para 	Jose 	Carlos 
Esteves 	Gondim. 	Recebido 
09.12.14. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

29.04.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

022 2010 04.06.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	16.06.10. 
Recebido 	16.06.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 21.06.10. 
Reiterado 	16.03.12. 	Concluso 
ao sindicante 10.04.12. Parecer 
jurídico 	23.03.16 	concluindo 
pela ocorrência da prescrição. 

Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

03.06.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
quinquenal. 
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024 2010 05.08.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Roberval 
da 	Silva 	Menezes 	11.08.10. 
Recebido 	16.05.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 24.08.10. 
Resposta 08.09.10. Requisição 
de 	prontuário 	12.09.10. 
Resposta 28.09.10. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

04.08.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

025 2010 13.08.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Ronaldo 
Dantas 	de 	Melo 	09.09.10. 
Recebido 	09.09.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 22.09.10. 
Resposta 29.09.10. Requisição 
de 	esclarecimentos 	29.09.10. 
Substituição 	do 	sindicante 
05.12.14 para Antonio Sergio da 
Silva 	Carvalho. 	Recebido 
28.05.14. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

12.08.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

035 2010 11.11.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Joana 
Maria Aquino 	Leão 	25.11.10. 
Recebido 	25.11.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 10.12.10. 
Requisição 	de 	prontuário 
02.12.10. 	Intimação 	para 
assumir polo ativo da denúncia 
10.12.10. 	Respostas 	16.12.10, 
06.12.10, 	17.12.10, 	13.12.10. 
Termo de denúncia, assumindo 
o polo 	ativo 	14.12.10. 
Respostas 21.12.10, 	28.12.10. 
Intimações reiteradas 03 03 11 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

10.11.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
quinquenal. 

Respostas 	17.03.11, 26.07.11. 
Vistas 	dos 	autos 	23.08.11. 
Certidão afirmando que expirou 
o prazo 	para 	manifestação 
09.03.12. 	Substituição 	do 
sindicante 	15.10.14 	para 
Anderson Walter Costa da Silva 
(sem recebimento). 

039 2010 28.10.2010 Intimação 	para 	audiência 	de 
conciliação 09.11.10. Termo e 
audiência de 23.11.10 pela não 
aceitação. 	Instaurada 
sindicância 	e 	nomeado 
sindicante 	Paulo 	Roberto 
Balbino 	06.12.10. 	Recebido 
06.12.10. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	17.12.10. 
Resposta 29.12.10. Juntada de 
documentos 01.02.11. Certidão 
de vistas e cópia dos autos 
09.03.15. 	Requisição 	de 
informações 	27.04.15. 
Respostas 33.04.15 e 18.06.15. 
Concluso 	ao 	sindicante 
25.06.15. 	Parecer 	jurídico 
23.03.16 	concluindo 	pela 
ocorrência da prescrição. 

Emitir decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

27.10.2015 
PRESCRITO 

Af 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

N. 
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041 2010 22.11.2010 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Robenral 
da 	Silva 	Menezes 	10.12.10. 
Recebido 	10.12.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 23.12.10. 
Resposta 	06.01.11. 	Vista 	e 
cópia dos autos 14.07.11. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

21.11.2015 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

047 2010 20.12.2010 Instaurada 	sindicância 	e Encaminhar ao 19.12.2015 Ocorrência 	da 
nomeado sindicante Rosenilda 
Rosete 	de 	Barros 	22.12.10. 
Recebido 	22.12.10. 	Intimação 
para esclarecimentos 13.01.11. 
Resposta 28.01.11. Requisição 
de 	prontuário 	18.03.14. 
Resposta 24.03.14. 

jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
unitiva. 

PRESCRITO prescrição 
quinquenal. 

i . _ 

gSindlariEra• 'D 	da 
deit

mestrPtai Fas tfcríçsa
ANOÉ 

,r~iesma  ~---- l 2te.sJa.L;i 
c.n.t. pprid,~ Niiilnifie,ree raie i' 

001 2011 25.01.2011 Instaurada 	sindicância 	e Encaminhar ao 24.01.2016 Ocorrência 	da 
nomeado 	sindicante 	Thiago 
Afonso 	Carvalho 	Celestino 
Teixeira 	15.02.11. 	Recebido 
25.02.11. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	03.03.11 	e 
prontuário. Respostas 04.03.11, 
18.03.11, 25.03.11. 	Solicitação 
ao sindicante 25.05.11. Pedido 
de 	informações 	do 	Juizo 
criminal 21.07.14. Resposta do 
CRM 21.07.14. 

jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

PRESCRITO prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

003 2011 11.01.2011 Encaminhado ao CR MPA pois Encaminhar ao 10.01.2016 Ocorrência 	da 
que 	o 	médico 	não 	tinha 
inscrição 	do 	AP. 	Instaurada 
sindicância 	e 	nomeado 
sindicante Rosenilda Rosete de 
Barros 	25.02.11. 	Recebido 
11.03.11. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	04.03.11. 
Resposta 05.04.11 e 23.05.11. 
Intonação do CRMPA que foi 
homologado o arquivamento do 
expediente. 

juridico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

PRESCRITO prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

004 2011 28.02.2011 Instaurada 	sindicância 	e Encaminhar ao 27.02.2016 Ocorrência 	da 
nomeado 	sindicante 	Alcides 
Amaral 	Pingarilho 	15.03.11. 
Recebido 	15.03.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 14.04.11. 
Resposta 19.04.11. Substituição 
do 	sindicante 	05.12.14 	para 
Claudinei Franco Gomes Jimior. 
Recebido 20.01.15. 

jurídico para 
•emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

PRESCRITO 

A» 

prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 
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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

008 2011 24.03.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Walter 
Raick 	Marés 	29.03.11. 
Recebido 	06.04.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 16.06.11. 
Resposta 27.06.11. Substituição 
do 	sindicante 	05.12.14 	para 
Paulo Sergio da Costa Serruya. 
Recebido 29.01.15. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

23.03.2016 
PRESCRITO 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 	e 
quinquenal. 

013 2011 05.05.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Ronaldo 
Dantas 	de 	Melo 	09.05.11. 
Recebido 	09.05.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 16.06.11. 
Respostas 	16.06.11, 27.06.11. 
Requisição de informações do 
NIP 27.07.12. Resposta do CRM 
06.09.12 	e 	13.05.13. 
Substituição 	do 	sindicante 
15.10.14 para Olavo Magalhães 
Picanço 	Junior. 	Recebido 
15.10.14. 

Concluir e julgar 
corn urgência, 
pois que na 
eventual decisão 
pela instauração 
de PEP a 
citação deve 
ocorrer até 
04.05.2016. 

04.05.2016 Prescrição 
quinquenal 
iminente. 

017 2011 16.06.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alcides 
Amaral 	Pingarilho 	28.06.11. 
Recebido 	28.06.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 24.11.11, 
26.08.11, 	25.07.11, 	04.07.11, 
14.07.11. 	Respostas 27.07.11, 
22.11.11, 12.12.11. Substituição 
do 	sindicante 	15.10.14 	para 
Anderson Walter Costa da Silva 
(sem recebimento). 

Concluir e julgar 
com urgência, 
pois que na 
eventual decisão 
pela instauração 
de PEP a 
citação deve 
ocorrer até 
14.06.2016. 

15.06.2016 Prescrição 
quinquenal 
iminente. 

018 2011 13.06.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Domingos 
Sávio 	de 	Souza 	Guerreiro 
30.06.11. 	Recebido 	30.06.11. 
Intimação para esclarecimentos 
05.08.11. 	Resposta 	23.08.11. 
Certidão de entrega de cópias 
23.10.12. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

12.06.2016 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	23.10.12 
até a presente 
data) 

019 2011 14.07.2011 lristaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Walter 
Raiei( 	Ma ués 	19.07.11. 
Recebido 	19.07.11. 	intimação 
para esclarecimentos 03.08.11. 
Resposta 15.08.11 . Substituição 
do 	sindicante 	15.10.14 	para 
Dirceu Cardoso Uma Sobrinho. 
Recebido 	04.11.14. 	Despacho 
de 	recebimento 	de 	cópias 
20.05.15. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

13.07.2016 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— de 15.08.11 a 
15.10.14) 

SGAS 915 Lote 721 CEP: 70390-1501 Brasllia-DF 1  FONE: (61) 3445 5900 1 FAX: (61)3346 02311116w/ 	.portalmedice.org.br 
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020 2011 16.06.2011 Intimação 	 para 
complementação da denúncia 
05.07.11. Resposta 30.06.11 e 
07.07.11. Instaurada sindicância 
e nomeado sindicante Joana 
Maria Aquino 	Leão 	19.07.11. 
Recebido 	19.07.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 04.08.11. 
Resposta 19.08.11. Substituição 
do 	sindicante 	05.12.14 	para 
Alberto Souza Paes. Recebido 
02.02.15. 

Encaminhar ao 
juridico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

15.06.2016 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— de 19.08.11 a 
05.12.14) 

021 2011 18.07.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Fernando 
Jorge 	Alencar 	Fernandes 
19.07.11 	Recebido 	19.07.11. 
Intimação para esclarecimentos 
10.08.11. 	Resposta 	08.08.11. 
Juntada de 31.08.11 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

17.07.2016 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	31.08.11 
ata a 	presente 
data) 

024 2011 04.08.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante 	R oberval 
da 	Silva 	Menezes 	17.08.11. 
Recebido 	17.08.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 30.08.11. 
Requisição 	de 	prontuário 
24.08.11. 	Resposta 	29.08.11. 
Intimação para esclarecimentos 
23.04.12. 	Concluso 	ao 
sindicante 09.05.12 . 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

03.08.2016 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	09.05.12 
até a presente 
data). 

028 2011 12.09.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Jose Maria 
Oliveira de Azevedo 15.09.11. 
Recebido 	15.09.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 08.11.11. 
Resposta 25.10.11. Substituição 
do 	sindicante 	19.02.13 	para 
Maria Teresa Reno Gonçalves e 
25.12.14 para Rosilene Lopes 
Trindade. Recebido 03.12.15. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
quinquenal. 

11.09.2016 
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029 2011 20.09.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Mel issa 
D'Almeida Gomes dos Santos 
Ysla 	23.09.11. 	Recebido 
23.09.11. Juntada de prontuário 
28.10.11. 	Substituição 	do 
sindicante 15.10.11 para Cesar 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
quinquenal. 

19.09.2016 

Augusto 	da 	Rocha 	Ribeiro. 
Recebido 15.10.11. Requisição 
de 	prontuário 	02.07.13. 
Intimação 	para 	manifestação 
16.07.13. 	Resposta 	18.07.13. 
Reiterado 	28.01.14. 	Resposta 
27.10.14. 	Solicitação 	de 
informações 19.05.14. Resposta 
26.05.14, 27.05.14. Substituição 
do 	sindicante 	28.05.15 	para 
Marias 	das 	Graças 	Creão 
Salgado. 	Recebido 	28.04.15. 
Requisição de informações do 
•MP 18.01.16. Resposta do CRM 
03.02.16. 

030 2011 03.10.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Rosenilda 
Rosete 	de 	Barros 	31.10.11. 
Recebido 	31.10.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 09.11.11 
e 24.11.11. Resposta 18.11.11 
e 	21.11.11. 	Assumiu 	o 	polo 
ativo 01.12.11. 	Requisição de 
informações peio MP 09.02.12, 
20.04.12, 	13.06.12, 	16.08.12, 
17.10.12, 	12.12.12, 	22.02.13, 
05.07.13, 	29.05.13, 	05.03.14, 
09.10.13, 	07.11.13. 	Resposta 
do 	CRM 	05.03.12, 	25.10.12, 
19.07.12, 	04.09.12, 	13.11.12, 
21.01.13, 	21.03.13, 	08.08.13, 
20.05.14 e 03.12.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
verificara 
ocorrência da 
prescrição 
intercorrente e 
se as reiteradas 
solicitações de 
informação do 
MP tem o 
condão de 
interromper a 
prescrição. 

02.10.2016 Prescrição 
quinquenal 
iminente. 

031 2011 06.10.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Thiago 
Afonso 	Carvalho 	Celestino 
Teixeira 	09.11.11. 	Recebido 
09.11.11. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	10.11.11. 
Resposta 20.12.11. Requisição 
de 	informações 	pelo 	MI' 
23.08.13, 	29.10.13, 	23.12.13, 
24.04.14, 	17.03.15. 	Resposta 
do 	CRM 	16.09.13, 	03.12.13, 
03.02.14, 20.05.14, 22.07.15. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
verificar a 
ocorrência da 
prescrição 
intercorrente e 
se as reiteradas 
solicitações de 
informação do 
MI' tem o 
condão de 
interromper a 
prescrição. 

02.10.2016 Prescrição 
quinquenal 
iminente. 

033 2011 11.10.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alcides 
Amaral 	Pingarilho 	08.11.11. 
Recebido 	08.11.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 14.01.12. 
Resposta 	01.02.12, 	02.07.12. 
Reiterado 22.08.12. Requisição 
de 	prontuário 	01.03.13. 

Concluir e julgar 
com urgência, 
pois que na 
eventual decisão 
pela instauração 
de PEP a 
citação deve 
ocorrer até 

10.10.2016 Prescrição 
quinquenal 
iminente. 

'‘ 

Resposta 14.03.13. Substituição 
do 	sindicante 	05.12.14 	para 

10.10.2016. 

Alberto Souza Paes. Recebido 
12.02.15. TI 
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037 2011 30.09.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Walter 
Raick 	Maués 	30.11.11. 
Recebido 	30.11.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 13.12.11. 
Resposta 15.12.11. Substituição 
do 	sindicante 	05.12.14 	para 
Claudionei 	Franco 	Gomes 
Junior. Recebido 20.01.15. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
quinquenal. 

29.09.2016 Prescrição 
quinquenal 
iminente. 

038 2011 28.10.2011 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Walter 
R aick 	Maués 	30.11.11. 
Intimação 	para 	compor 	polo 
ativo 	da 	denúncia 	sem 
recebimento 	— 	recebido 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
quinquenal. 

27.10.2016 Prescrição 
quinquenal 
iminente. 

23.01.12. 	Recebido 	pelo 
sindicante 30.11.11. 	Intimação 
para esclarecimentos 19.12.11 
e 01.02.12. Resposta 06.03.12. 
Requisição de informações peio 
MP 	20.04.12, 	15.06.12, 
24.09.12, 	22.10.12, 	22.01.13, 
28.05.13, 	05.07.13, 	05.03.14, 
09.10.13, 	07.11.13, 	31.01.14, 
20.10.14 — respostas do CRM 
25.10.12, 	19.07.12, 	13.11.12, 
13.11.12, 	21.03.13, 	23.09.13, 
20.05.14, 03.12.13. Substituição 
do 	sindicante 	15.10.14 	para 
Dirceu Cardoso Uma Sobrinho. 
Certidão 	de 	fornecimento 	de 

ia 	04.11.14. ,s acigamisseseSieneemrõ 

ISIndlcânclagli_ .IData—~ã1 ki_gs~pilda lk LEsisisyaesiii.  tejankâcli 'Obs. 
Wilkig .ONNOjrdettortil.  _ff~N, i.im—p-ridas refülnquerialli 
002 2012 21.01.2012 Instaurada 	sindicância 	e 

nomeado sindicante Alcides do 
Amaral 	Pirtgarilho 	07.02.12. 
Recebido 	07.02.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 08.02.12 
e 10.02.12. Respostas 17.02.12 
e 	16.03.12. 	Solicitação 	da 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
quinquenal. 

20.01.2017 

Promotoria 04.03.13. Resposta 
do CRM 07.03.13. Substituição 
do 	sindicante 	09.02.15 	para 
Valéria 	Alcântara 	Smith 	de 
Moraes. Recebido 06.05.15. 

007 2012 07.03.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Domingos 
Sávio 	de 	Souza 	Guerreiro 
22.03.12. 	Recebido 	22.03.12. 
Intimação para esclarecimentos 
20.04.12. Respostas 19.04.12, 
23.04.12, 	26.04.12, 	08.05.12, 
21.05.12, 	23 .05.12, 	02.04.12, 
23.05.12, 02.04.12. Certidão de 
desentranhamento 	de 
documentos 18.10.12. Certidão 
de 	recebimento 	de 	cópias 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

06.03.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	23.10.12 
até a 	presente 
data) 

23.10.12. 
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008 2912 1612.2011 Instaurada 	sindicáncia 	e 
nomeado 	sindicante 	Joana 
Maria 	Aquino 	Leão 	16.04.12. 
Recebido 	16.04.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 23.04.12. 
Respostas 	11.05.12. 
Contranazões 	17.05.12. 
Substituição 	do 	sindicante 
05.12.14 	para Valéria Adules 
Eduardo 	Pontes 	Campos. 
Recebido 11.03.15. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
quinquenal. 

15.12.2016 

009 2012 20.06.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alberto 
Souza Paes 17.06.12. Recebido 
27.06.12. 	Intimação 	para 
tentativa 	de 	conciliação 
02.07.12 	— 	audiência 	não 
realizada 	por 	ausência, 
Audiência com aceitação em 
10.07.12. 	Termo 	assinado 
10.07.12. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva, 

19.06.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	10.07.12 
até a 	presente 
data). 
OBS: 	Não 
houve 
aprovação 	da 
proposta 	de 
conciliação 
pela câmara. 

010 2012 13.06.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	28.06.12. 
Recebido 	28.06.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 11.07.12. 
Respostas 26.07.12 e 09.08.12. 
Vistas 22.08.12. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

12.06.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— de 	22.08.12 
até a 	presente 
data). 

011 2012 21.05.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Roberval 
da 	Silva 	Menezes 	28.06.12. 
Recebido 	28.06.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 19.07.12. 
Reiterado 	25.01.13. 	Concluso 
ao sindicante 14.02.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

20.05.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	14.02.13 
até a presente 
data). 

013 2012 26.06.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alberto 
Souza Paes 29.06.12. Recebido 
29.06.12. 	Intimação 	para 
tentativa 	de 	conciliação 
09.07.12 — não aceitação em 
10.07.12. 	Esclarecimentos 
27.07.12. 	Certidão 	de 
recebimento 	de 	cópias 	dos 
autos 22.01.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva, 

25.06.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	22.01.13 
até a 	presente 
data). 
OBS: 	Não 	. 
houve 
aprovação 	da 
proposta 	de 
conciliação 
pela câmara. 
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014 2012 25.05.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Ronaldo 
Dantas 	de 	Melo 	02.07.12. 
Recebido 	02.07.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 13.11.12. 
Reiterado 21.12.12 e 10.01.13. 
Certidão 	de 	recebimento 	de 
copias25.02.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

24.02.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	25.02.13 
até a presente 
data) 

016 2012 01.06.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alberto 
Souza Paes 15.08.12. Recebido 
15.08.12. 	Intimação 	para 
audiência 	de 	conciliação 
17.08.12. Não aceitação pelas 
partes 21.08.12. Intimação para 
esclarecimentos 	03.09.12. 
Resposta 18.09.12. Certidão de 
recebimento de cópia dos autos 
22.01.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva, 

30.05.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
irrtercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	22.01.13 
até a presente 
data) 
OBS: 	Não 
houve 
aprovação 	da 
proposta 	de 
conciliação 
pela câmara. 

019 2012 10.08.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Thiago 
Afonso 	Carvalho 	Celestino 
Teixeira 	17.08.12. 	Recebido 
17.08.12. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	08.10.12. 
Resposta 05.10.12. 	Requisição 
de 	informação 	pelo 	MP 
17.10.12, 	12.12.12, 	28.05.13, 
05.07.13, 	09.10.13, 	31.04.14. 
Resposta 	do 	CRM 	13.11.12, 
21.01.13. 	23.09.13, 	20.05.14, 
11.11.13,11.02.14. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
verificar a 
ocorrência da 
prescrição 
intercorrente e 
se as reiteradas 
solicitações de 
informação do 
MP tem o 
condão de 
interromper a 
prescrição. 

10.08.2017 

020 2012 02.05.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Antonio 
Dias 	de 	Miranda 	17.08.12. 
Recebido 	17.08.12. 	Intimação 
para 	manifestação 	11.09.12. 
Resposta 03.10,12. Substituição 
do 	sindicante 	23.04.15 	para 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
quinquenal. 

01.05.2017 

Maria 	das 	Graças 	Creão 
Salgado. 	Recebido 	16.11.15. 
Requisição 	de 	prontuário 
16.11.15. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	24.11.15. 
Resposta 02.12.15. Juntada de 
prontuários 02.12.15. 

SOAS 915 Lote 721 CEP: 70390-1501Brasllia-DF J  FONE: (61) 3445 59001 FAX: 461) 334 02311 http://wverv.portalmechco.orgbr  



15 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
C 1\4 

023 2012 27.08.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	18.09.12. 
Recebido 	1809.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 29.10.12. 
Juntada 	de 	documentos 
28.09.12. 	Resposta 	22.10.12. 
Convocação 	para 	audiência 
24.08.12. 	Esclarecimentos 
12.11.12. Audiência 29.11.12 e 
19.12.12. 	Juntada 	de 
documentos 	30.11.12. 
Depoimento 	30.11.12 	e 	não 
realização 19.12.12. certidão de 
cópias 	digitalizadas 	ao 
sindicante 26.02.16. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

26.08.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	19.12.12 
até 26.02.16) 

024 2012 20.07.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alberto 
Souza Paes 11.10.12. Recebido 
11.10.12. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	07.11.12. 
Reiterado 	14.05.13. 	Resposta 
14.05.13. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
14.05.13. 

19.07.2017 

025 2012 30.08.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Ronaldo 
Dantas 	de 	Melo 	15.10.12. 
Recebido 	30.10.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 16.11,12 
e 16.0E13. Resposta 10.07.14. 
Substituição 	de 	sindicante 
05.12.14 para 	Kátia 	Jung de 
Campos. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

29.08.2017 

026 2012 03.08.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Rosilene 
Lopes 	Trindade 	16.10.12. 
Recebido 	16.10.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 13.11.12. 
Resposta 29.11.12. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

02.08.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	29.11.12 
até a 	presente 
data) 

029 2012 08.08.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Rosenitda 
Rosete 	de 	Barros 	26.10.12. 
Recebido 	26.10.12. 	Intimação 
para esclarecimentos 26.11.12. 
Resposta 11.01.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

07.08.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	11.01.13 
até a 	presente 
data) 

-.. 
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030 2012 3008.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Thiago 
Afonso 	Carvalho 	Celestino 
Teixeira 	06.11.12. 	Recebido 
06.11.12. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	23.01.13. 
Resposta 	30.01.13. 	Certidão 
20.06.13 	de 	devolução 	de 
correspondência. 	Juntada 	de 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
29.07.13. 

29.08.2017 Prescrição 
intercorrente 
iminente. 

AR 	de 	solicitação 	de 
informações 29.07.13. 

031 2012 02.04.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Domingos 
Sãvio 	•de 	Souza 	Guerreiro 
08.11.12. 	Recebido 	08.11.12. 
Intimação para esclarecimentos 
04.12.12. 	Resposta 	20.12.12, 
28.01.13 el38.02.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

01.04.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— de 08 02 13 
até a 	presente 
data) 

033 2012 19.10.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Domingos 
Sáviio 	de 	Souza 	Guerreiro 
26.11.12. 	Recebido 	27.1112. 
Intimação para esclarecimentos 
10.12.12. Resposta 26.12.12 . 

Encaminhar ao 
juridico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

18.10.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	26.12.12 
até 	a 	presente 
data) 

034 2012 22.11.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alcides 
Amaral 	Pingar-Mio 	10.12.12. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

21.11.2017 

Recebido 	10.12.12. 	Intimação 
para 	manifestação 	28.12.12, 
21.02.13. Termo de denúncia 
20.12.12. 	Resposta 	05.02.13, 
13.02.13, 	27.02.13, 	01.04.13, 
27.05.13, 0306.13. Requisição 
de 	informações 	pelo 	MP 

	

19.04.13, 	22.02.13, 	21.06.13, 

	

05.07.13, 	14.11.12, 	09.10.13, 

	

14.11.13, 	14.11.13, 	27.02.14. 
Resposta 	do 	CRM 	10.05.13, 
21.03.13, 	23.09.131 	09.01.13, 
03.12.13, 20.05.14. Substituição 
do 	sindicante 	15.10.14 	para 
Jose Carlos Esteves Gondim. 
Recebido 15.10.14. Solicitação 
de informações da DP 08.03.16. 
Resposta do CRM 23.03.16. ---,N 
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035 2012 14.11.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Joana 
Maria 	Aquino 	Leão 	10.12.12. 
Recebido 	10.12.12. 	Intimação 
para 	manifestação 	26.12.12, 
08.01.13. 	Resposta 	07.01.13, 
17.01.13. 	Substituição 	do 
sindicante 15.10.14 para Jose 
Carlos 	Estavas 	Gondim. 
Recebido 09.12.14. 

Dar continuidade 
ã apuração dos 
fatos. 

13.11.2017 

036 2012 07.12.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Antonio 
Dias 	Miranda 	12.12.12. 
Recebido 	12.12.12. 	Intimação 
para 	manifestação 	21.01.13 
Resposta 22.01.13. Substituição 
do 	sindicante 	28.04.15 	para 
Maria 	das 	Graças 	Creão 
Salgado. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

06.12.2017 

_ 

iShidliitaiiálat toatanclaj 
00401rdeTS 

•-fasesailif 	 , 
. __ _ 	 . 

Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alberto 
Souza Paes 03.01.13. Recebido 
03.01.13. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	18.03.13. 
Resposta 	12.03.13. 	Certidão 
21.03.13, 

Easestakmarisernl ,Lpiescação 
rEiiWrid~:Withipserrál 
Encaminhar ao 
Jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

ria.— 
_ 	..._. 

Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	21.03.13 
até 	a 	presente 
data) 

iNta 
17.09.2017 001 2013 18.09.2012 

002 2013 16.10.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alcides 
Amaral 	Pingariam 	03.01.13. 
Recebido 	03.01.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 21.01.13. 
Resposta 31.03.13. Substituído 
o 	sindicante 	31.10.14 	para 
Marco 	Tulio 	Muniz 	Franco, 
Recebido 31.10.14. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
31.10.14. 

15.10.2017 

003 2013 19.10.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Antonio 
Dias 	de 	Miranda 	03.01.13. 
Recebido 	03.01.13. 	Intimação 
para 	compor 	polo 	ativo 
24.01.13. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	24.01.13. 
Resposta 15.02.13. Certidão de 
recebimento 	de 	cópias 
05.03.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

18.10.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— de 	05.03.13 
até a presente 
data) 

.. 

Li
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004 2013 22.10.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Domingos 
Sávio 	de 	Souza 	Guerreiro 
04.01.13. 	Recebido 	04.01.13. 
Intimação para esclarecimentos 
30.01.13 e 20.02.13. Resposta 
13.03.13 e 28.02.13. 

Erx:aminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

21.10.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	13.03.13 
até a presente 
data) 

005 2013 23.102012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Joana 
Maria Aquino 	Leão 04.01.13. 
Recebido 	04.01 .1 3. 	Intimação 
para esclarecimentos 09.0113. 
Substituição 	do 	sindicante 
02.03.16 	para 	Marco 	Tulio 
Muniz 	Franco. 	Recebido 
02.03.16. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

22.10.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	09.01.13 
até 02.03.16) 

006 2013 09.11.2012 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Fernando 
Jorge 	Alencar 	Femandes 
04.01.13. 	Recebido 	04.01.13. 
Intimação para esclarecimentos 
01.02.13. Resposta 07.02.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

08.11.2017 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	07.02.13 
até a 	presente 
data) 

008 2013 0611.2013 Requisição 	de 	prontuário 
13.11.12. 	Resposta 	21.11.12. 
Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	09.01.13. 
Recebido 09.01.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

05.11.2018 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	09.01.13 
até a presente 
data) 

010 2013 07.01.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Ronaldo 
Dantas 	de 	Melo 	10.01.13. 
Recebido 	10.01.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 21.01.13. 
Resposta 	25.01.13, 	28.01.13, 
06.05.13. 	Substituição 	do 
sindicante 25.02.13 para Paulo• 
Roberto 	Balbino. 	Recebido 
06.03.14. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
06.03.14. 

06.01.2018 

-...\\ 
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011 2013 10.01.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Rosilane 
Lopes 	Trindade 	15.01.13. 
Recebido 	15.01.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 23.01.13. 
Solicitação 	de 	documentos 
23.01.13. Resposta 30.01.13 e 
05.02.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecer e 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

09.01.2018 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	05.02.13 
até a presente 
data) 

014 2013 11.01.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante flosenilda 
Rosete 	Barros 	29.01.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

10.01.2018 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	15.02.13 
até a 	presente 
data) 

Recebido 	29.01.13. 	Intimação 
pára esclarecimentos. Juntada 
de documentos 15.02.13. 

015 2013 16.01.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Thiago 
Afonso 	Carvalho 	Celestino 
Teixeira 	29.01.13. 	Recebido 
29.01.13. Termo de declaração 
21.02.13. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	12.02.14. 
Resposta 05.03.14. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

15.01.2018 

016 2013 18.01.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alberto 
Souza Paes 29.01.13. Recebido 
29.01.13. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	27.02.13. 
Resposta 13.03.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

17.01.2018 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	13.03.13 
até a presente 
data) 

017 2013 27.12.2012 Requisição 	de 	prontuário 
15.01.13. 	Intimação 	para 
compor 	polo 	ativo 	15.01.13. 
Termo de denúncia 18.01.13. 
Juntada de prontuário 20.02.13. 
Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Antonio 
Dias 	de 	Miranda 	26.02.13. 
Recebido 	26.02.13. 	Intimação 
para 	manifestação 	21.03.13. 
Resposta 26.03.13. Reitera para 
manifestação 30.05.13. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
30.05.13. 

26.12.2017 

N 
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018 2013 26.02.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Domingos 
Sávio 	de 	Souza 	Guerreiro 
13.05.13. 	Recebido 	13.05.13. 
Requisição 	de 	prontuário 
22.05.13. 	Intimação 	para 
compor polo ativo da denúncia 
22.05.13. 	Resposta 	12.06.13. 
Juntada 	de 	documentos 
06.07.13. 	Resposta 	ao 	MP 
06.08.13. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
08.08.13. 

25.02.2018 Prescrição 
intercorrente 
iminente 	— 
07.08.2016 

019 2013 28.02.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Jose Jorge 
Alencar 	Femandes 	16.05.13. 
Recebido 	16.05.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 29.05.13. 
Resposta 17.06.13 e 20.06.13. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
20.06.13. 

27.02.2018 Prescrição 
intercorrente 
iminente 	— 
19.06.2016 

021 2013 10.05.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante 	Rosilene 
Lopes 	Trindade 	17.05.13. 
Recebido 	17.05.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 04.06.13. 
Resposta 13.06.13. Requisição 
de informações do MP 23.08.13, 
03.10.13. 	Resposta do CRM 
18.10.13. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercirente, 
pois que 
paralisado desde 
13.06.13. 

09.05.2018 

022 2013 09.04.2013 instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	17.05.13. 
Recebido 	17.05.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 23.0 5.13, 
Resposta 18.06.13. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
18.06.13. 

20.05.2017 

023 2013 10.04.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Alberto 
Souza Paes 17.03.13. Recebido 
17.05.13. 	Intimação 	para 
manifestação 	24.05.13. 
Resposta 03.06.13. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
03.06.13. 

09.04.2018 

024 2013 10.05.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Ronaldo 
Dantas 	de 	Melo 	17.0513. 
Recebido 	21.05.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 17.06.13. 
Substituição 	do 	sindicante 
05.02,15 para 	Katia 	Jung de 
Gani pos. 	Reiteração 	para 
manifestação 	05.0115. 
Esclarecimentos 06.02.15. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

09.05.2018 
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025 2013 17 05 2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Valéria 
Alcantara 	Smith 	de 	Moraes 
27.05.13. 	Recebido 	27.05.13. 
Intimação para esclarecimentos 
14.06.13 e 04.06.13. Resposta 
08.01.13. 	Prontuário 	juntado 
05.12.13. 	Termo 	de 
comparecimento 15.04.14. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

16.05.2018 

027 2013 12.06.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Rosenilda 
Rosete 	de 	Barros 	10.07.13. 
Recebido 	10.07.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 29.07.13. 
Substituição 	do 	sindicante 
11.02.14 para Valéria Alcantara 
Smith 	de 	Moraes. 	Recebido 
11.02.14. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	28.02.14. 
Resposta 10.09.14. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

11.06.2018 

028 2013 04.07.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Thiago 
Afonso 	Carvalho 	Celestino 
Teixeira 	23.07.13. 	Recebido 
23.07.13. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	14.08.13, 
Resposta 02.01.13. 

Encaminhar ao 
jurídico para 
emissão de 
parecere 
posterior 
emissão de 
decisão 
administrativa 
decretando a 
extinção da 
pretensão 
punitiva. 

03.07.2018 Ocorrência 	da 
prescrição 
intercorrente 
(paralisado 	por 
mais de 3 anos 
— 	de 	02.01.13 
até a 	presente 
data) 

030 2013 23.07.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Rosilene 
Lopes 	Trindade 	31.06.13. 
Recebido 	31.06.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 16.08.13. 
Termo de denúncia 18.08.13. 
Reitera 	para 	esclarecimentos 
01.10.13, 	10.09.13. 	Resposta 
12.09.13, 	23.09.13, 	24.09.13. 
Reiterado 	16.05.14. 	Resposta 
24.04.14, 	25.04.14, 	30.05.14, 
10.06.14,10.07.14 e 12.11.14. 

Dar continuidade 22.07.2018 
à apuração dos 
fatos. 

031 2013 15.10.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Cesar 
Augusto 	da 	Rocha 	Ribeiro 
02.12.13. 	Recebido 	02.12.13. 
Intimação para esclarecimentos 
06.01.14. 	Resposta 	14.01.14. 
Reitera 	para 	esclarecimentos 
20.01.14. 	Resposta 	24.03.14. 
Audiência 15.05.14. Solicitação 
de 	esclarecimentos 	15.05.14. 
Termo de declarações 06.11.14. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

14.10.2018 

032 2013 31.07.2013 Requisição 	de 	prontuario 
08.08.13. Resposta 19.08.13 e 
30.10.13. Instaurada sindicância 
e 	nomeado 	sindicante 
R osenilda 	Rosete 	de 	Barros 
0212.13. 	Recebido 	02.12.13. 
Intimação para esclarecimentos 
06.01.14. 	Resposta 	19.12.13, 
20.12.13 e 27.12.13. 	Certidão 
14.01.14. 

Dar andamento 
com urgência 
em face da 
iminência da 
prescrição 
intercorrente, 
pois que 
paralisado desde 
14.01.14. 

30.072018 

0 

SOAS 915 Lote 721 CEP: 70390-1 501Brasllia-OF 1FONE: (61) 3445 59001 FAX: (61) W46  02311 httpl merhco.org.br  



22 

O CONSELHO FEDERAI OE MEDICINA 
CFM 

033 2013 01.08.2013 Requisição 	de 	prontuário 
11.09.13. 	Resposta 	05.09.13. 
Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Rosilene 
Lopes 	Trindade 	09.12.13. 
Recebido 	09.12.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 27.12.13. 
Resposta 	23.12.13, 	08.01.14, 
27.01.14, 	11.02.14, 	1302.14. 
Reiterado 	17.03.14. 	Resposta 
01.04.14,07.04.14, 08.04.14. 

Dar continuidade 
á apuração dos 
fatos. 

31.07.2019 

034 2013 13.08.2013 16.08.13 	requisição 	de 
prontuário e 17.08.13. Resposta 
09.08.13. Instaurada sindicância 
e nomeado sindicante Thiago 
Afonso 	Carvalho 	Celestino 
Teixeira 	05.12.13. 	Recebido 
05.12.13. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	29.01.14. 
Resposta 	03.02.14, 	31.01.14. 
05.02.14, 	07.02.14. 	Reiterado 
10.04.14, 	11.04.14. 	Resposta 
22.04.14, 	08.05.14, 	20.05.14, 
27.05.14. Juntada de prontuário 
10.07.15. 	Requisição 	de 
informação pelo MP 30.06.15. 
Juntada 	de 	documentos 
04.01.16. 

Dar continuidade 
â apuração dos 
fatos. 

12.08.2018 

035 2013 21.08.2013 Requisição 	de 	prontuário 
10.09.13. 	Resposta 	17.10.13. 
Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Ana Lúcia 
da Cunha 	Barbosa 	10.12.13. 
Recebido 	10.12.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 06.01.14. 
Resposta 14.01.14. Reitera para 
esclarecimentos 	14.03.14. 
Resposta 21.03.14. Solicitação 
informações 11.09.14. Resposta 
19.09.14. Certidão de vista e 
cópia dos autos 19.02.15. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

20.08.2018 

036 2013 16.09.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Fernando 
Jorge 	Alencar 	Femandes 
11.12.13. 	Recebido 	12.12.13. 
Intimação para esclarecimentos 
17.01.14. 	Resposta 	21.02.14. 
Intimação para esclarecimentos 
14.10.15. 

Dar continuidade 
a apuração dos 
fatos. 

15.09.2018 

037 2013 18.09.2013 Requisição 	de 	prontuário 
25.09.13. Resposta 01.10.13 e 
02.10.13. 	Resposta 	10.10.13, 
04.10.13. 	Convocação 	para 
audiência 	16.10.13. 	Resposta 
22.10.13. Instaurada sindicância 
e nomeado sindicante Alberto 
Souza Paes 11.12.13. Recebido 
12.12.13. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	08.01.14. 
Resposta 	30.12.13, 	06.01.14, 
23.10.14. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	06.04.15. 
Resposta 17.04.15. Juntada de 
documentos 	09.10.15, 
Requerimento 13.10.15. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

17.09.2018 

AP 
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038 2013 20.09.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Fernando 
Jorge 	Alencar 	Femandes 
12.12.13. 	Recebido 	16.12.13. 
Intimação para esclarecimentos 
26.03.14. 	Resposta 	21.02 	e 
01134.14. 	Requisição 	de 
informações recebido 13.10.15. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

19.09.2018 

041 2013 11.10.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado sindicante Christiane 
Fonseca 	Gonçalves 	17.12.13. 
Recebido 	17.12.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 06.03.14. 
Reiterado 	10.04.14. 	Resposta 
25.04.14. 	Intimação 	para 
informações 24.06.14. Certidão 
conclusa 	ao 	sindicante 
01.07.14. 	Certidão 	recibo 	de 
cópia dos autos 15.03.16. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

10.10.2018 

042 2013 16.10.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Paulo 
Roberto 	Balbino 	18.12.13. 
Recebido 	18.12.13. 	Intimação 
para esclarecimentos 16.02.14. 
Resposta 21.02.14. Requisição 
de 	prontuário 	16.04.14. 
Resposta 25.04.14. 

Dar continuidade 
ã apuração doi 
fatos. 

15.10.2018 

043 2013 28.11.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Casar 
Augusto 	da 	Rocha 	Ribeiro 
19.12.13. 	Recebido 	19.12.13. 
Requisição 	de 	prontuário 
15.01.14. 	Intimação 	para 
esclarecimentos 	22.01.14. 
Resposta 	22.01.14, 	30.01.14, 
06.02.14. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

27.11.2018 Risco 	de 
prescrição 
intercorrente. 

044 2013 29.11.2013 Instaurada 	sindicância 	e 
nomeado 	sindicante 	Valéria 
Alcantara 	Smith 	de 	Moraes 
19.12.13. 	Recebido 	19.12.12. 
Intimação para esclarecimentos 
17.02.14. Reiterada 28.11.14. 

Dar continuidade 
à apuração dos 
fatos. 

28.11.2018 
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CONCLUSÃO 

Analisando as recomendações contidas nas visitas efetuadas nos dias 21 e 

22 de novembro de 2011, tecemos as seguintes observações: 

41ecornendações:de novembro/2011 gObservaçrõesem20 '6 _ 

Sindicáncias 	instauradas 	sem 	a 	devida 
formalização r(ou sem protocdto. Também foram 
identificados documentos -que ingressaram no! 

CRM 	sem 	que 	,fossem 	devidamente, 

protocolizactos. 	
1 

I !Proceder  a instauração da sindicância somente 
Hcom denúnCia ?devidamente tformálizada e, nas 

As sindicâncias mais recentes 
estão 	devidamente 
protocolizadas as denúncias. 

instauradas de oficio, com termo e justificativa , 
protoccilizadas. 

I, Todosios documentos que ingressarem no CRM J 
il i devain cair j;:indtocolifaddh 4, itiritãdbã abs autos 
1 
Hcom-o-devido despadm. 

Solicitação 	de 	vista 	‘em 	sindicância 	cem 
I 
; I09;02201104eindawrãokapresentada. 

Não 	identificamos 	tal 
procedimento 	 s 	autos 

4 / .   
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Tarelatório de visTa7deve serâpreientido dic 3011 
(trinta) dias, conforme previsto no 'art. 8°, 1, do, 

CPER 	 1 
i 

inspecionado& 

Despachos sem assinatura. 

Todos 	ocumentot gerados opelo  ,,oRm , 	os C  
1, somente podem ser juntados aos autos após a 
E 	 , 

; i Sua =devida asSinatura. 

Ainda 	identificamos 	o 

procedimento 	em 	alguns 

autos inspecionados. 

Um processo não foi localizado desde o final da 
¡gestão anterior e não :foi informada 'adoção 'de : 

I 
medidas para recuperação e/ou apuração de 
responsabilidades. Os autos originaisMo pcdem r 
;sair 	da 	sede 	tio 	CRM, 	(devendo 	ser. 

disponibilizados 	cópias 	ou 	digitalizados 	aos 

Conselheiros, em obediência à Circtilar CEM ,n° 

20/2009. 

O processo foi restaurado por 
cópia, 	porém 	não 	há 

informação de instauração de 
procedimento para apurar as 
causas do extravio. Todos os 
autos de encontram na sede 
do CRM. 

:Os originais dos autos ,estão =sendo tentregues 
aos 'Conselheiros, em contrariedade ao contido,  

da 	Circtilar ?CEM 	20/2009, 	Aisindo 	otorrido 
sindusiveodxtravio deàdois =processos. 

Adotar medidas !para a 	recuperação dos 
.pro.cessos (extraviadas, assira =corno proceder â 
!apuração 	de 	responsabilidades, 	com 	a 

,rinstauração 	de 	competente 	processó 
ladministrativo. 

Os autos ficam na sede do 
CRM e não tem ocorrido mais 
nenhum extravio. 

, 
lAusência de ,Tormalização do Mo (divergente Kern 
! urnaiãindicência. 	 ' 

L , 

Não 	identificamos 
procedimento 
inspecionados. 

tal 
n s 	autos 
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, Toda 	détIsão 	deVe 	Ser 	deVidainerita 

, ifundamentada, 	com 	a 	formalização do voto. 

.divergente, quando nouver. 

' 

Drifensoria dativa feita por Conselheiro e ainda, 
j não determinada a formada toritrStação. 

L Conforme Resoluçào CEM n° 1.9610011 (Dou 
I 
de .25/010011), 5 6°, r•iião a mais adniisti 	s ir 

defensoria dativa feita :por conselheiro, /devendo 

proceder 	à 	•stibstitultão 	nos 	•caStis 	s 	Sor 

'Icieintificados. 

O 	procedimento 	foi 

regularizado 	e 	agora 	a 

defensoria dativa é feita por 
advogados 	previamentevel 
cadastrados. 

Deficiência cde funcionários lotados rno Setor de 
, processos .dado s 'de anda própria a de ciurtras 

tarefas 	realizadas, 	como 	por 	exemplo, 	a 

confecção de irelatórios de sindicâncias <em 
alguns Casos, que ocasionam a falta de tempo 

O setor hoje funciona com 
apenas uma funcionária e um 

outro 	que 	somente 	auxilia, 

pois 	que 	lotado 	em 	outro 

setor, o que vem prejudicando 
o 	bom 	andamento 	das 

atribuições 	desenvolvidas, 

apesar 	do 	empenho 	da 
funcionária lotada no setor. 

Para 	4áãe4O 	de dados 	do 	SIEM/SAS, 

prejudicando 2 Obtenção .de -dados. 

Int-ceder-  s ranállse da demanda de larefas 
desenvolvidas 	no 	setor, 	katimizando l  

procedimentos g verificando desvios de funções, 
dando prioridade às tarefas tafetas st) setor a 
principalmente 	a 	inserção 	de 	dados 	no, 

, SIEM/SAS, á lim ,:de 'vtábilizar :o :contrcile á 
'obtenção de 'informações. 

Ainda 	identificamos 	grande 
morosidade,rincipalmente 
na 	fase 	te,) 	sindicância, 

Excesso ,:de lbaralisaçães dos 'autos Ma late de l 
i ;instrução;  tendo sido 'identificado em drn ,déles i 
1 ; (04/2009) 	a 	'ocorrência 	da 	prescriçãoI 
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Iântercorrente :(ali. 62 •do OPEP), Foi identificicW 
, um processo onde possivelmente ocorreu a 
! prescrição da ipretensão punitiva •qtiinquenal: 
108/2007. Da mesma forma também ocorrerá a

• 

	: 

iprescrição nos processos: 22/2006 Xcaso 9M» ; 
recurso) -e '04/20ff (caso Ião seja possivell. 
recuperar datas de citação e defesa prévia dos 
lautos axtratilados). Os seguintes processos se 
1•encontram com prescrição iminente: 31/2006, 
0112007, D512007, :07/2007, :d9/2007, ;22/2007 el 

D4/2008. 

Evitar liparelisaçbes excessivas, sdb a 
',responsabilidade irio sindicantedu -Instrutor, a 'fim 
. de evitar a prescrição da pretensão punitiva e 
poseivEri responsabilização de quem deu causa, 
observando •e controlando os atos e prazos 

. jprescricionaisatravés ido SlEMISAS. 

anil" bém foi identificado excesso de prazo nos i 
/ ! átos da •eindicância, 'tendo labseivelmerite ' 

• ocorrido a prescrição 'quinquenal na sindicância 
4012007. Estão com prazo de prescrição 

'•interconarite [na iminência de sua ;ocorrência as 
1 
! sindicâncias: 06/2007, 19/2007, 30/2007, 1 
13712007,1  5612007, 74120Ó7, -75/2007, •14/2008, 
i2012008, 2112008, 31/2008, 34/2008, 35/2008, 
I 07/2009a-09/2009. 

'Quanta ao 'SIEM/SAS, 'foi •efetuado pelo tal 
corregedor, Dr. José Albertino Souza e pelw 

ocasionando a ocorrência da 
prescrição da pretensão 
punitiva em um grande 
número de sindicâncias e 

processos. 

Não tem sido tornada 
nenhuma providência para 
responsabilização 	dos 

responsáveis pela paralisação 
e consequente prescrição da 
pretensão punitiva. 

Os dados estão devidamente 
is lançados, o ibilitando a /  

SGAS 915 Lote 721 CEP: 70390-1501 BrasIlia-DF ¡FONE: (61) 3445 59001 FAX: (61) 3346 023 fAvww.portalmedico.org.br  
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CEVE 
consoe() FIDERAL 1.1£01CINK 

 

!servidola o -10FM, Sr Bruno-Mão .de Sala él 

i
i atualização, 	integração, 	treinamento 	e 
i 
; drientações para tufilização de lodos as recursos 1 	 , 
'e 	aplicativos 	nele 	existentes. 	Os 	dados 1 

referentes às:trarnitações das sindicanciaa ail i 	 , 
'processos 'foram alimentados e 'contidos asg 

inconsistências, 	„permitindo 	a 	emissão 	de , 

emissão 	de 	relatórios, 	sem 
utilização de filtro. 

, relatórios. 	 I 

Alimentar 	o 	sistema 	SIEMSAS 	a um 	de 

possibilitar 	•a 	emissão 	de 	documentos 	ce 	E 

relatórios. 

Os documentos due ingressam 'no \CRM-,AP 1 ; O 	protocolo tem 	sido feito 

estão controlados por protocolo informatizado, 
4  

E 1 com 	utilização 	de 	carimbo 

torna deVidelintarçãO de0Untadâ noSIEMISAS. it com inserção de informação 

manual. 

HO SIEMSAS 'está integrado ao sistema de 

numeraçãodecorrespondênCiasautomatizado. 	i 
i 

Procedimento correto. 

Com a verificação in /ow dos autos dos processos ético-profissionais e 

sindicâncias em tramitação no CRMAP, nos dias 07 e 08 abril de 2016, 
relacionamos as seguintes constatações e recomendações: 

• CONSTATAÇÕES RECOMENDAÇÕES 

O CRMAP tem cumprido seu papel 
judicante, 	porém 	nem 	todas 	as 
recomendações contidas na visita feita 
pela Corregedoria do CFM em 2011 
foram implementadas. 

O objetivo da visita da Corregedoria do 
CFM aos CRMs é auxiliar o corregedor 
e o corpo conselhal nas suas funções 
judicantes e as recome dações feitas 

) nada mais é do que, ap 	diagnosticado 

SGAS 915 Lote 721 CEP: 70390-150 ',Bras/lia-DF [FONE: (61) 3445 59001 FAX: (61) 3346 02311 	portalmedicoorgbr 
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os problemas, sugerir soluções para o 

melhor desenvolvimento e confecção 

dos trabalhos, melhorando o seu fluxo e 

observância aos ditames processuais 

contidos no CPEP e demais normas. 

Identificamos algumas denúncias que 

ainda não foram instauradas as devidas 

sindicâncias e em algumas delas é feita 

a análise prévia pela "ouvidoria". 

Toda e qualquer denúncia deve ser 

encaminhada 	diretamente 	para 	a 

Corregedoria, que deverá instaurar de 

imediato a sindicância e proceder a 

nomeação do sindicante, nos termos do 

contido 	na 	Seção 	II 	do 	CPEP 

(Resolução CFM 2.023/13). 

Em algumas sindicâncias o sindicante 

está fazendo audiência de conciliação 

sem a autorização prévia da câmara. 

Quando há parte denunciante, pode ser 

oferecida a conciliação, com aprovação 

prévia da câmara e preenchidos os 

requisitos 	contidos 	no 	artigo 	9° 	do 

CPEP (Resolução CFM 2.023/13). 

Os documentos que ingressam na sede 

do 	CRMAP 	estão 	controlados 	por 

protocolo informatizado, com a devida 

inserção 	de juntada 	no 	SIEM/SAS, 

porém •os protocolos são feitos com 

carimbo e inserção de informações de 

forma manual. 

Todo documento recebido pelo CRM 

deve 	ser 	protocolizado 	de 	forma 

imediata, com a devida colocação de 
etiqueta de protocolo, a fim de garantir a 

clareza da informação e controle do 

sistema. 

O número de funcionários lotados no 

Setor 	de 	Processos/Sindicâncias 	é 

insuficiente para o volume de autos que 

Estudar 	a 	quantidade 	suficiente 	de 

funcionários que devem ser lotados na 

Con-egedoria/Procesicr e Sindicâncias, 

SOAS 915 Lote 721 CEP: 703904501 BrasIlia-DEIFONE: (61) 3445 59001 FAX: (61) 3346 02 9gu. ://snv.portalmedico.org.br  
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estão em trâmite, causando prejuízo na 

inserção 	de 	dados 	no 	SIEM/SAS, 

impossibilitando 	a 	juntada 	de 

documentos 	aos 	autos 	de 	forma 

imediata, 	além 	de 	dificultar 	outros 

procedimentos 	necessários 	ao 	bom 

andamento do setor. 

para garantir o bom andamento do setor 

e cumprimento de prazos. 

Algumas sindicâncias estão paralisadas 

e com morosidade na sua conclusão, 

ocasionando com isso a prescrição da 

pretensão 	punitiva 	(intercorrente 	e 

quinquenal) de 56 (cinquenta e seis) 

sindicâncias (32% das sindicâncias em 

trâmite) e 4 (quatro) processos ético-

profissionais (25% dos processos em 

trâmite). 24 (vinte e quatro) sindicâncias 

se 	encontram 	na 	iminência 	da 

prescrição. 

Evitar as paralisações excessivas dos 

autos 	sob 	a 	responsabilidade 	do 

sindicante, a fim de evitar a ocorrência 
da prescrição da pretensão punitiva e a 

responsabilização por quem deu causa. 

Quanto ao SIEM/SAS, os dados estão 

devidamente 	alimentados, 	sem 	lixo 

eletrônico 	e fornecendo 	informações 

consistentes. 

Alimentar o sistema SIEM/SAS a fim de 

possibilitar o controle, a localização e a 
emissão de documentos e relatórios 

consistentes e com dados confiáveis. 

A impressora doada pelo CFM para uso 
exclusivo do setor de processos do 

CRM foi alocada em outro setor. 

A doação de equipamentos 
feita 	após 	a 	constatação 

necessidade 	do 	setor. 

utilização 	interfere 	na 	qualidade 

documentos gerados. O 
foi encaminhado ao CR fil.  

/ / 

ao CRM é 
da 

A sua não 

dos , 

equipamento 
para uso no 

portalmecfico.org.br  SOAS 915 Lote 721 CEP: 70390-1501 Brasllia-OF 1FONE: (61) 3445 5900 [FAX: (61) 3346 02311 httÇi  
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M c,apá-AP, 08 de abril de 2016. 

an.o 
Co -g-. 

ia Vinagre 
or 

unbio Pires de 
Advogado 

Setor de Processos, conforme Circular 

CFM 75/2014, cópia anexa. 

O CRMAP não está encaminhando Cumprir o estabelecido na Resolução 

relatórios de dados processuais ao CFM CFM 1602/2000, que criou o Cadastro 

de forma periódica. Nacional de Sindicâncias e Processos 

Ético-Profissionais dos 	Conselhos de 

Medicina-CNSP, destinado a propiciar 

ao 	Conselho 	de 	Medicina 	as 

informações 	sobre 	suas 	atividades 

judicantes. 

Marzi Xa (Illt.bato da Cunha 
Co • rdena 	de Processos 

SOAS 915 Lote 721 CEP: 70390.150 .1 BrasIlia-DF 1FONE: (61) 3445 59001 FAX: (61) 3346 02311 http://www.portalmediCo.org.br  



RESOLUÇÃO CREMAP N° 002/2009 

Constitui 	Câmaras 	de 
Julgamento de Sindicância 
para apurar e analisar às 
denúncias de infrações ético - 
profissionais. 

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá, no .uso das 
atribuições conferidas pela Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, 
regulamentada pelo Decreto n°44.065, de 19 de julho de 1958 e, 

CONSIDERANDO que as normas do Processo Ético - Profissional devem 
submeter-se aos dispositivos constitucionais vigentes; 

CONSIDERANDO que o novo Código de Processo Ético Profissional 
prevê no seu artigo 5° que os Conselhos de Medicina poderão ser 
compostos em Câmaras, sendo obrigatória a existência de Câmara (s) de 
Julgamento de Sindicâncias; 

CONSIDERANDO a vital importância de se dar uma maior agilidade ao 
CREMAP no encaminhamento das respostas às questões que lhe são 
formuladas; 

CONSIDERANDO a necessidade de dinamizar a tramitação das 
denúncias, enviadas ao CREMAP, dando pronta solução às demandas 
da sociedade; 

CONSIDERANDO o decidido em Sessão Plenária de 15 de Janeiro de 
2009; 

RESOLVE: 

Artigo 1° - Constituir Câmaras de Julgamento de Sindicância para 
apurar e analisar aS denúncias de infrações ético - profissionais. 

Artigo 2° - Conferir ao Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Amapá as prerrogativas de Membros da Câmara 
de Julgamento de Sindicâncias. 

Artigo 3° - As Câmaras de Julgamento de Sindicância serão compostas 
por 07 (sete) Conselheiros, podendo, porém, funcionar com quorum 
mínimo. 



Parágrafo Primeiro - Considera-se quorum mínimo para o 
funcionamento das Câmaras, a presença da maioria dos seus 
integrantes. 

Parágrafo Segundo - Os membros das Câmaras de Sindicância elegerão 
seu Presidente e Secretário. 

Art. 4° - Em caso de força maior, os Conselheiros poderão, por 
designação da Presidência ou da Corregedoria, substituir seus pares em 
outras Câmaras. 

Artigo 5° - O Presidente das Câmaras de Sindicância eleito nos termos 
do Parágrafo Segundo do artigo 3°, em nome ,da Câmara apresentará a 
decisão do julgamento à Presidência do CREMAP. 

Artigo 6° - Às Sindicâncias em trâmite no CREMAP aplicar-e-á de 
imediato a presente Resolução, sem prejuízo da validade dos atos já 
realizados. 

Artigo 7° - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua 
aprovação em Plenário. 

Macapá - AP, 15 de Janeiro de 2009. 

CP-U.ArA  

Dorimar dos Santos Barbosa 	Maria 4is Graças Creão Salgado 
Presidente/CREMAP 	 P Secretaria/CREMAP 

em exercício 
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RESOLUÇÃO CREMAP N° 001/2012 

Constitui Câmaras de Julgamento 
de Processos Éticos Profissionais. 

1.-onselho Regional de Medicina do Estado do Amapá, no uso das atribuições 
=feridas pela Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo 

::reto n°44.065, de 19 de julho de 1958 e, 

CONSIDERANDO que as normas do Processo Ético-Profissional devem 
s -_-_brneter-se aos dispositivos constitucionais vigentes; 

CONSIDERANDO que o novo Código Ético Profissional prevê no seu art. 50 
que os Conselhos de Medicina poderão ser compostos em Câmaras, sendo 
obrigatória a existência de Câmara (s) de Julgamento de Sindicâncias; 

CONSIDERANDO a vital importância de se dar uma maior agilidade ao CRM-
AP no julgamento dos Processos Éticos-profissional; 

CONSIDERANDO o decidido em Sessão Plenária de 14 de dezembro de 2011; 

RESOLVE: 

Artigo 10  - Constituir Câmaras de Julgamento de Processos Éticos-
Profiss onal 

Artigo 2° - Conferir ao Corpo de Conselheiros do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Amapá as prerrogativas de Membros das Câmaras de 
Julgamento de Processos Éticos-Profissional. 

Artigo 30  - As Câmaras de Julgamento de Processos Éticos-Profissional serão 
compostas por 09 (nove) Conselheiros, podendo, porém, funcionar com 
quórum mínimo. 	1  

Parágrafo Primeiro - Considera-se quárum mínimo para o funcionamento das 
Câmaras de Julgamento de Processos Éticos-Profissional, a presença da 
maioria dos seus integrantes. 

Parágrafo Segundo - Os membros das Câmaras de Julgamento de Processos 
Éticos-Profissional elegerão seu Presidente e Secretário. 

1 
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Art. 40  - Em caso de força maior, os Conselheiros poderão, por designação da 
Presidência ou da Corregedoria do CRM-AP, substituir seus pares em outras 
câmaras. 

Art. 50  - O Presidente das Câmaras de_Julgamento de Processos Éticos-
Profissional eleito nos termos do Parágrafo Segundo do artigo 3°, em nome da 
Câmara apresentará a decisão do julgamento dos Processos Éticos-
Profissional à Presidência do CRM-AP. 

Art. 6° - Os Processos Éticos-Profissional em trâmite no CRM-AP aplicar-se-á 
de imediato a presente Resolução, sem prejuízo da validade dos atos já 
realizados. 

Art. 7° - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação em 
Plenário. 

Macapá — AP, 03 de janeiro de 2012. 

• Dorimar dos Santos Barbosa 

Presidente/CRM-AP 

I 

te,'  I (t n C 	ç-jid kkeir" 
Rosilene Lopes Trindade 

I' Secretaria/CRM-AP 

2 
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II. ATIVIDADE JUDICANTE - 2011 A 2016 
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ATIVIDADE JUDICANTE - CRM-AP (2016) - filtro: 1900 
Sindicâncias 

Ano Instauradas..In QiállIRGED A ert.PEP affii~ aa eD@WLI 

2011 39 30 O 17% 116 1 

2012 36 39 5 23% 110 2 

2013 44 25 1 28% 128 3 

2014 37 17 0 35% 148 1 

2015 39 20 0 10% 167 O 

2016 (até 08/04) 14 7 O 14% 174 O 

OBS: Nas colunas "Sindicância em Trâmite" e "PEP em trâmite" deverá ser informado o número de sindicâncias ou PEPs 
que se encontravam em trâmite no último dia do ano respectivo, entendendo como "em trâmite" todos os autos que ainda 

não foram julgados pelo CRM. 

To de abertura de PEP = Total de sindicâncias julgadas em relação aos PEPs instaurados no ano. 
% de recursos ao CFM -= total de sindicâncias arquivadas (sindicâncias julgadas (-) PEPs instaurados em relação ao total 

de recursos ao CFM no ano). 

U:CORREGEDORIA\GRÃFICOS ESTATISTICOS\Atividade judicante crms 
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ATIVIDADE JUDICANTE - CRM-AP (2016) -filtro: 1900 
PEPs 

Ano Instaurados Julgados Extintos 
Em 

Trâmite 
Rec.ao 
CFM 

CRM Reforma 
CFM 

TOTAL CÂMARA PLENO TOTAL 

2011 7 O 7 0 30 30 6 54 O 

2012 10 0 10 18 9 27 4 31 O 

2013 7 O 7 21 O 21 O 20 1 

2014 6 1 7 2 O 2 O 25 O 

2015 2 O 2 12 O 12 O 15 O 

2016 (até 
08/04) 1 O 1 O O O O 16 O 

OBS. A quantidade de recursos ao CFM foi obtida pela listagem trazida do SIEM/SAS do CFM. 
% é o total de recursos ao CFM em relação a soma do total de julgados (+) total de extintos. 
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