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do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 22 de maio de 2012. (data do
julgamento) WILTON MENDES DA SILVA, Presidente da Sessão;
PEDRO EDUARDO NADER FERREIRA, Relator.
RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 11.940/2011 - ORIGEM:
Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Sindicância
nº 202/2010). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em
que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros
membros da Câmara Especial nº 01 do Tribunal Superior de Ética
Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela apelante,
reformando a decisão do Conselho de origem, que determinou o
ARQUIVAMENTO dos autos, para que seja instaurado o competente
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL em desfavor do apelado, a cargo do ilustrado Conselho a quo, para apurar indícios de infração aos
artigos 29, 46, 132 e 133 do Código de Ética Médica (Resolução
CFM nº 1.246/88, DOU 26.01.1988), cujos fatos também estão previstos nos artigos 1º, 22, 112 e 113 do Código de Ética Médica
(Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto
do Sr. Conselheiro Relator. Brasília, 21 de maio de 2012. (data do
julgamento) WILTON MENDES DA SILVA, Presidente da Sessão;
PEDRO EDUARDO NADER FERREIRA, Relator.
JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE
Corregedor

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA
RESOLUÇÃO N o- 1.004, DE 17 DE AGOSTO DE 2012
Revoga os artigos 8º a 15 e altera a redação
do artigo 17 da Resolução CFMV nº 879,
de 15 de fevereiro de 2008.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV -, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 16, alínea "f", da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968,
resolve:
Art. 1º Revogar os artigos 8º a 15 da Resolução CFMV nº
879, de 2008, publicada no DOU de 25/4/2008 (nº 79), Seção 1,
pgs.109 e 110.
Art. 2º Alterar a redação do artigo 17 da Resolução CFMV
nº 879, de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17. É de competência da CEBEA a análise de aspectos
éticos relacionados com o uso científico e didático de animais, elaborar e/ou atualizar normas específicas que visem o bem-estar animal
e assessorar o CFMV em áreas de interesse da Medicina Veterinária
e Zootecnia".
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU, revogadas as disposições em contrário.
BENEDITO FORTES DE ARRUDA
Presidente do Conselho
ANTÔNIO FELIPE P. DE F. WOUK
Secretário-Geral

CONSELHO FEDERAL DE PROFISSIONAIS
DE RELAÇÕES PÚBLICAS
ACORDÃOS
Acórdãos publicados na 6ª Reunião de Julgamento realizada
em 31 de agosto de 2012. Conselheiro Relator Marcelo Gentil Espinheira: Processo PA-750/15/12 - Recorrente: Cleosmalinda Araújo
Lima. Recorrido: Conrerp/5ª Região - Sede Recife/PE - Assunto:
Anistia de Débitos. Incapacidade da profissional de saldar o débito
por conta da grande indisponibilidade financeira amplamente documentada. - Conclusão: DEFERIDO.Processo PA-751/16/12. Recorrente: Marina Danielides Solci. Recorrido: Conrerp/6ª Região - Sede
Brasília/DF. Assunto: Anistia de Débitos.-Incapacidade de se saldar o
débito por conta de problemas de saúde amplamente documentada. Conclusão: DEFERIDO.ACORDÃOS - PA 750/15/12 e PA
751/16/12: : IINCAPACIDADE FINANCEIRA E INCAPACIDADE
FÍSICA DEMONSTRADA. MANIFESTAÇÃO DE REGIONAL
CONFIRMANDO PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DEFERIDO.Conselheira Relatora Angelina Gonçalves de Faria Pereira:PA
715/02/11 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONRERP/2ª - Período
analisado:01/01/2007 a 31/12/2011. Auditoria realizada pelo Conferp.
Conclusões: RATIFICAR a decisão anterior de o Conferp somente
aprovar contas de todo o Sistema após análise documental. REVOGAR os atos administrativos que aprovaram contas da gestão dos
Diretores-Executivos nos Exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010
declarando-as irregulares, rejeitando-as. REJEITAR as contas do
Exercício de 2011, tendo em vista a repetição dos vícios apontados
desde 2007. Responsáveis: Presidente: Elaine Lina Oliveira - Conrerp/2ª N°: 3547 -CPF: 153.573.978-99 - Responsável no período de:
01/01/2007 a 31/12/2011. Secretária-Geral: Thais Germano Pereira Conrerp/2ª N°: 3456-CPF: 286.372.588-24 - Responsável no período
de: 01/01/2007 a 31/12/2010. Tesoureiro: Roberto Constante Filho Conrerp/2ª N°:- 3137. CPF: 176.586.688-00 - Responsável no período
de: 01/01/2007 a 31/12/2010. Secretária-Geral: Priscila Seabra Barbério - Conrerp/2ª N°: 3578 CPF: 265.998.178-74 - Responsável no
período de 01/01/2011 a 31/12/2011.Tesoureiro: Marcos Roberto
Araújo dos Santos - Conrerp/2ª N°: 3711-CPF: 056.761.408-52 Responsável no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.ATRIBUIR: AO
PLENÁRIO DO CONRERP/2ª REGIÃO a obrigação de apresentar
ao Conferp, até 15 de novembro de 2012: a) de relatório circuns-
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tanciado contendo todos os andamentos administrativos e judiciais de
posse da assessoria jurídica, solicitando-lhe prestação de contas no
que se fizer necessário; b) elaboração de inventário físico-financeiro,
inclusive placas de patrimônio dos bens da instituição,conforme informado nos autos..DETERMINAR AO CONFERP: a contar da data
da 6ª Reunião de Julgamento - a) no prazo de 15 dias: PROMOVER
atos para se comprovar a legalidade de todas as certidões constantes
nas folhas 581/661 junto ao Núcleo de Apoio Judiciário da Justiça
Federal de São Paulo; b) PROSSEGUIR no que for necessário para
apuração dos processos informados como incinerados. - No prazo de
30 dias: ENCAMINHAR, pela Tesouraria do Conferp aos DiretoresExecutivos da Gestão analisada e acima apontados, o valor a ser por
eles reembolsado aos cofres do Conrerp/2ª, devidamente corrigidos a
partir da data de emissão dos pagamentos, acrescidos de juros legais,
mediante atualização monetária realizada pela Assessoria Contábil do
Conferp APLICAR MULTA À DIRETORIA-EXECUTIVA, caso não
sejam recolhidos os valores no prazo apontado, de forma solidária, no
valor equivalente ao desembolsado, corrigido, sem incidência de juros
e comunicar seus nomes aos TCU e ao TRE/SP. APLICAR MULTA
AO PLENÁRIO, caso não sejam executadas as obrigações a ele
atribuídas no prazo de até o próximo dia 15 de novembro, no valor
equivalente ao aplicado aos membros da Diretoria-Executiva bem
como a informação de seus nomes ao TCU e aos TRE de SP e PR.
DETERMINAR que a Secretaria-Geral do Conferp passe a remeter
para todos os conselheiros regionais, efetivos e suplentes, cópia dos
expedientes que usualmente são remetidos aos diretores-executivos
sobre assuntos desse PA.ACÓRDÃO - PA-715/02/11 - AUDITORIA
- CONSELHO REGIONAL - LEVANTAMENTO "IN LOCO" PELA
ASSESSORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA JURÍDICA - PARECER DA RELATORA QUE CONCLUIU PELA IRREGULARIDADE DA GESTÃO - ATO ADMINISTRATIVO DE APROVAÇÃO
ANTERIOR DAS CONTAS REVOGADO - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA E CORRESPONSABILIDADE DO PLENÁRIO - AMPLA DEFESA PROPORCIONADA AOS INTERESSADOS - PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO
DETERMINADOS- Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM os Conselheiros do Conselho
Federal de Profissionais de Relações Públicas - Conferp, em rejeitar
as contas da gestão 2007/2011, responsabilizando todos os DiretoresExecutivos e o Plenário nos termos dos votos que integram a presente
decisão
Brasília, 31 de agosto de 2012.
FLÁVIO DE BORBA SCHMIDT
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
14ª REGIÃO
PORTARIA N o- 13, DE 27 DE AGOSTO DE 2012
O PRESIDENTE DO CREF14/GO-TO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONSIDERANDO o que dispõe o Estatuto do CREF14/GO-TO, Artigo 40, Incisos X; CONSIDERANDO
a Lei Federal 9696/98, Artigo 2º, Incisos I, II e III, a Resolução do
CONFEF 0182/09, Artigo 1º, Inciso III e o Estatuto do CREF14/GOTO, Artigo 21, Inciso X, Artigo 22, Inciso IV e Artigo 23, Inciso XI;
CONSIDERANDO, finalmente, o processo administrativo número N°
2012/000659, respeitados os prazos e o direito do contraditório e
ampla defesa, resolve:
Art. 1º - Cancelar o registro profissional de LUIS WAGNER
PEREIRA DE SOUSA, CPF 863.369.406-91, registrado no
CREF14/GO-TO sob número 005555-G/GO, por inconsistências na
documentação de comprovação de conclusão de curso superior em
Educação Física.
Art. 2º - Divulgar o fato para efeitos legais. Art. 3º - Esta
Portaria entra em vigor em nesta data.
RUBENS DOS SANTOS SILVA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DELIBERAÇÃO N o- 985, DE 27 DE JUNHO DE 2012
Adota a definição de Receita para fins de
atribuir ao farmacêutico a atividade de avaliar a receita médica ou de outro profissional autorizado.
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pela Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960.
CONSIDERANDO a Lei nº 3.820/60 que cria o Conselho Federal e
os Conselhos Regionais de Farmácia destinados a zelar pela fiel
observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que
exercem atividades profissionais farmacêuticas no País;
CONSIDERANDO que é atribuição do CRF-RJ dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das atividades profissionais farmacêuticas, com recurso suspensivo para o Conselho Federal de Farmácia; CONSIDERANDO que é atribuição do CRF-RJ expedir as
deliberações acerca de suas decisões, respeitando a hierarquia e as
resoluções do Conselho Federal de Farmácia; CONSIDERANDO que
a Portaria SVS/MS nº 344/98 adota a definição de Receita como
prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o
paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, quer seja de
formulação magistral ou de produto industrializado; CONSIDERANDO que a Lei nº 5.991/73 determina que quando a dosagem do
medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos ou a
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prescrição apresentar incompatibilidades o farmacêutico solicitará
confirmação expressa ao profissional que a prescreveu; CONSIDERANDO a RDC ANVISA nº 44/09 de que o farmacêutico deverá
avaliar as receitas observando legibilidade e ausência de rasuras e
emendas, identificação do usuário, identificação do medicamento,
concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade, modo de
usar ou posologia e duração do tratamento; CONSIDERANDO que é
permitida ao farmacêutico a substituição do medicamento prescrito
pelo medicamento genérico correspondente. Nesses casos, o profissional farmacêutico deverá indicar a substituição realizada na prescrição, apor seu carimbo a seu nome e número de inscrição do
Conselho Regional de Farmácia, datar e assinar; CONSIDERANDO a
Resolução CFF nº 499/2008, que compete ao farmacêutico estabelecer as prioridades a serem adotadas para a seleção dos usuários, que
terão os perfis farmacoterapêuticos elaborados e a terapêutica farmacológica devidamente acompanhada; CONSIDERANDO que dentre as prioridades destacam-se a características do usuário, tipo de
enfermidade, característica e quantidade dos medicamentos. Exemplo
de prioridade são os usuários de medicamentos para a hipertensão e
diabetes; CONSIDERANDO que a Lei nº 6.437/77 classifica como
infração sanitária vender medicamentos sob prescrição médica sem
observância dessa exigência sob pena para a farmácia de advertência,
interdição, cancelamento da licença, e/ou multa; CONSIDERANDO
que em 1998 o Ministério da Saúde colocou de uma só vez 150
medicamentos que eram de venda sob prescrição médica no controle
sanitário especial, constituindo a lista "C1" da Portaria SVS/MS
344/98 passando a ter escrito na faixa vermelha "Venda Sob Prescrição Médica"- "Só Pode Ser Vendido com Retenção da Receita";
CONSIDERANDO que em 2010 o Ministério da Saúde colocou os
medicamentos antimicrobianos no controle sanitário e na embalagem
escrito na faixa vermelha, "Venda Sob Prescrição Médica" - "Só Pode
Ser Vendido com Retenção da Receita", por causa da Automedicação,
isto é, as pessoas compravam os medicamentos sem receita; CONSIDERANDO que entre os possíveis riscos para a saúde do indivíduo
que se automedica se inclui diagnóstico incorreto dos sintomas, escolha de terapia inadequada, dosagem inadequada ou excessiva, administração incorreta do medicamento, desconhecimento de possíveis
interações com outros medicamentos, possibilidade de efeitos colaterais sérios; e CONSIDERANDO que o Código Penal classifica
como crime exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, resolve:
Art. 1º - Adotar a seguinte definição de Receita: "Prescrição
escrita de medicamento pelo nome comercial ou pela Denominação
Comum Brasileira (DCB) do fármaco, contendo orientação de uso
para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado, avaliada pelo farmacêutico, para a dispensação do medicamento prescrito
ou sua intercambialidade com o medicamento genérico".
Art. 2º - O farmacêutico exibirá cartaz em local visível ao
público de forma legível e ostensiva, permitindo a fácil leitura a partir
da área de circulação comum com informação de que a venda de
medicamentos sob prescrição médica somente mediante apresentação
da receita.
Art. 3º - O farmacêutico deverá avaliar, no mínimo, as receitas contendo medicamentos anti-hipertensivos, para o controle da
diabete, com margem terapêutica estreita, observando legibilidade e
ausência de rasuras e emendas, identificação do usuário, identificação
do medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade, modo de usar ou posologia e duração do tratamento.
Art. 4º - Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidades, o farmacêutico solicitará confirmação expressa ao
profissional que a prescreveu, assim como o prescritor deve ser contatado para esclarecer eventuais problemas ou dúvidas detectadas no
momento da avaliação da receita.
Art. 5º - O farmacêutico deve assegurar ao usuário o direito
à informação e orientação quanto ao uso de medicamentos, a ênfase
no cumprimento da posologia, a influência dos alimentos, a interação
com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas
potenciais e as condições de conservação do produto. Art. 6º - O
farmacêutico deve realizar procedimentos que possibilitem a construção do perfil farmacoterapêutico do paciente e o acompanhamento
da terapêutica farmacológica de usuários de medicamentos, atendidos
no estabelecimento farmacêutico. Art. 7º - Compete ao farmacêutico
estabelecer as prioridades a serem adotadas para a seleção dos usuários, que terão os perfis farmacoterapêuticos elaborados e a terapêutica farmacológica devidamente acompanhada. Art. 8º - É ato
profissional privativo do farmacêutico carimbar, anotar e assinar no
verso da Notificação de Receita a quantidade dispensada de medicamentos sujeitos a controle especial e quando tratar-se de formulações magistrais, o número de registro da receita no livro de
receituário. § 1º - Os medicamentos sujeitos a controle especial existentes nos estabelecimentos deverão ser obrigatoriamente guardados
sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo para este fim, sob a responsabilidade do farmacêutico. § 2º Para fins do disposto na Lei nº 11.343/2006, denominam-se drogas
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob
controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de
1998. § 3º - A lei classifica como crime vender drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Art. 9º - É ato profissional privativo do farmacêutico realizar a substituição do medicamento prescrito pelo medicamento genérico correspondente devendo indicar a substituição realizada na prescrição,
apor seu carimbo a seu nome e número de inscrição do Conselho
Regional de Farmácia, datar e assinar. § 1º - Nos serviços privados de
saúde, a prescrição ficará a critério do profissional responsável, podendo ser realizada sob a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou
sob o nome comercial. No caso de o profissional prescritor decidir
pela não-intercambialidade de sua prescrição, a manifestação deverá
ser efetuada por item prescrito, de forma clara, legível e inequívoca,
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