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CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 481, DE 9 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre a isenção do pagamento de
taxas e remissão de débitos e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe é conferida pela Lei n.º
4.769, de 9 de setembro de 1965, e pelo Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer com base
no art. 172 do Código Tributário Nacional, critérios para remissão de
pagamento de taxas previstas na Resolução Normativa que fixa os
valores das anuidades, taxas e multas devidas aos Conselhos Re-
gionais de Administração;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer, com ba-
se nos arts. 176 e 179 do Código Tributário Nacional, isenções do
crédito tributário;

CONSIDERANDO que a Lei nº 12.514, de 28 de outubro de
2011, confere ao Conselho Federal competência para estabelecer os
critérios de isenção;

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios
para a exclusão e extinção de créditos tributários junto aos Conselhos
Regionais de Administração;

CONSIDERANDO a necessidade de normatização da ma-
téria com vistas à padronização e a agilização dos procedimentos do
Sistema CFA/CRAs;

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em sua 10ª reunião
realizada em 20 de maio de 2016, resolve:

Art. 1º Os Conselhos Regionais de Administração ficam au-
torizados a conceder isenção do pagamento das obrigações previstas
na Resolução Normativa que dispõe sobre os valores das anuidades,
taxas e multas, mediante decisão fundamentada e aprovada pelo Ple-
nário, atendendo:

I - à situação econômica do profissional, mediante com-
provada situação de hipossuficiência financeira;

II - a considerações de equidade, relação com as carac-
terísticas pessoais ou materiais do caso;

III - quando da apresentação de pedido de licença ou can-
celamento de registro profissional, ao profissional portador de mo-
léstia grave, com base em conclusão da medicina especializada, mes-
mo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;

§ 1º Considerar-se-á hipossuficiente, para efeito de remissão
de débitos e isenção de taxas, o profissional que comprovar:

a) estar desempregado;
b) perceber remuneração, rendimentos ou proventos de qual-

quer natureza igual ou inferior ao valor correspondente a 4 (quatro)
anuidades do ano em curso, estabelecidas pela CFA, para a respectiva
categoria profissional;

§ 2º O profissional para comprovar o estado de hipossu-
ficiência deverá anexar ao requerimento os seguintes documentos:

a) cópia das páginas da Carteira de Trabalho contendo a
identificação do profissional e das páginas dos contratos de traba-
lho;

b) cópia do comprovante de aposentadoria, quando for o
caso;

c) cópia do contra-cheque ou outro documento que comprove
a remuneração, rendimentos ou proventos de qualquer natureza;

d) declaração de que não mantém nenhuma atividade au-
tônoma remunerada e que não possui condições para quitar o seu
débito;

e) cópia da Declaração de Rendimentos e resumo do Imposto
de Renda da Pessoa Física.

§ 3º A isenção prevista no caput deste artigo está limitada ao
máximo de 2 (dois) anos consecutivos.

Art. 2º Os Conselhos Regionais de Administração conce-
derão remissão de débitos e isenção de taxas quando da apresentação
de pedido de suspensão ou cancelamento de registro, ao Profissional
portador de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, es-
tados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), conta-
minação por radiação, síndrome imunodeficiência adquirida, com ba-
se em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

Art. 3º Os Conselhos Regionais de Administração conce-
derão isenção do pagamento de anuidade ao profissional que tenha
idade igual ou superior a 65 anos e 35 anos de contribuição, inin-
terruptos ou não.

Art. 4º Revogam-se as Resoluções Normativas CFA nº 360,
de 14 de novembro de 2008 e 431, de 7 de fevereiro de 2013.

Art. 5º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data da
sua publicação.

SEBASTIÃO LUIZ DE MELLO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482, DE 9 DE JUNHO DE 2016

Altera a Resolução Normativa CFA nº 472,
de 20/11/2015, que dispõe sobre os valores
das anuidades, taxas e multas devidos aos
Conselhos Regionais de Administração e
dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
da competência que lhe é conferida pela Lei 4.769, de 9 de setembro
de 1965, o Regulamento aprovado pelo Decreto 61.934, de 22 de
dezembro de 1967, e o Regimento do CFA aprovado pela Resolução
Normativa CFA nº 432, de 8 de março de 2013, alterado pela Re-
solução Normativa CFA nº 437, de 19/12/2013,

CONSIDERANDO a decisão do Plenário do CFA, em sua 7ª
reunião, realizada no dia 1º de abril de 2016, resolve:

Art. 1º Os artigos 5º e 9º da Resolução Normativa CFA nº
472, de 20 de novembro de 2015, passam a vigorar com a seguinte
redação:

.......
"Art. 5º Quando do primeiro registro, a Pessoa Física que

não se enquadrar no artigo anterior, recolherá apenas as parcelas
correspondentes aos duodécimos vincendos da anuidade do exercício,
cujo valor poderá ser parcelado, a critério do Plenário do CRA".

Parágrafo único. O Conselho Regional de Administração po-
derá, a critério de seu Plenário, decidir pelo parcelamento da primeira
anuidade devida no ato do registro, garantido o mínimo de 5 (cinco)
vezes.

.......
"Art. 9º Quando do primeiro registro, a Pessoa Jurídica re-

colherá apenas os duodécimos vincendos da anuidade do exercício,
cujo valor poderá ser parcelado, a critério do Plenário do CRA".

Parágrafo único. O Conselho Regional de Administração po-
derá, a critério de seu Plenário, decidir pelo parcelamento da primeira
anuidade devida no ato do registro, garantido o mínimo de 5 (cinco)
vezes.

.......
Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de

sua publicação.

SEBASTIÃO LUIZ DE MELLO
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 483, DE 9 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre o Registro Remido.

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe é conferida pela Lei n.º
4.769, de 9 de setembro de 1965, e pelo Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967;

CONSIDERANDO justo homenagear os profissionais de
Administração que tenham contribuído para o fortalecimento da ca-
tegoria, quer no cumprimento regular de suas obrigações sociais pe-
rante o respectivo Conselho Regional de Administração, quer pelo
próprio exercício profissional;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal confere aten-
ção especial às pessoas maiores de 65 (sessenta e cinco) anos,

CONSIDERANDO que também fazem jus a deferência es-
pecial os que, antes de completar 65 (sessenta e cinco) anos, tenham
conquistado a aposentadoria profissional,

CONSIDERANDO recomendação das últimas Assembléias
de Presidentes,

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em sua 10ª reu-
nião, realizada em 20 de maio de 2016, resolve:

Art. 1º Instituir o REGISTRO REMIDO aos profissionais no
âmbito do Sistema CFA/CRAs, que tenham idade igual ou superior a
65 anos e 35 anos de contribuição, ininterruptos ou não, para o
Sistema CFA/CRAs.

§ 1º O Registro Remido a que se refere o caput deste artigo
será conferido em caráter definitivo aos profissionais registrados no
Sistema CFA/CRAs.

§ 2º O profissional que, comprovadamente, for aposentado
por invalidez, fica dispensado da exigência do período mínimo do
registro profissional de que trata o caput deste artigo.

§ 3º Concedido o Registro Remido, o fato será anotado na
Carteira de Identidade Profissional.

Art. 2º O profissional cujo registro tenha sido cancelado
anteriormente, por motivo de aposentadoria comprovada, inclusive
por invalidez permanente, poderá requerer o registro remido.

Art. 3º O Registro Remido desobriga o profissional do pa-
gamento da anuidade e será concedido somente ao que se encontrar
quite com suas obrigações perante o respectivo Conselho Regional de
Administração.

Art. 4º O Profissional beneficiado com registro remido, man-
ter-se-á vinculado ao respectivo CRA, sem a perda de quaisquer
direitos assegurados na legislação atinente à profissão, inclusive, os
de votar e ser votado.

Art. 5º Revoga-se a Resolução Normativa CFA nº 453, de 29
de outubro de 2014.

Art. 6º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data da
sua publicação.

SEBASTIÃO LUIZ DE MELLO
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA

RESOLUÇÃO Nº 409, DE 10 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre a Instituição da Carteira de
Identidade Profissional de Biólogo.

O CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio, Au-
tarquia Federal, criado pela Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979,
alterada pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada
pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e Considerando a necessidade de
regulamentar o formato e a padronização do preenchimento da Car-
teira de Identidade Profissional de Biólogo; e Considerando a decisão
do Plenário do CFBio na 309ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no
dia 10 de junho de 2016; resolve:

Art. 1º Instituir o modelo da Carteira de Identidade Pro-
fissional de Biólogo, a ser expedida pelos Conselhos Regionais de
Biologia, composta por três componentes: Capa, Folha de Identi-
ficação e Miolo. A Carteira de Identidade Profissional de Biólogo terá
as seguintes características físicas: medidas no formato fechado
70mm x 110mm (largura x altura), tendo a capa na cor azul com
textos em dourado impresso pelo processo de hot stamping. A folha
de Identificação da Carteira de Identidade Profissional de Biólogo
terá as seguintes características de segurança: fabricação em papel
filigranado 94 g/m², incluso dispositivos de segurança na cor verde,
fundo numismático, efeito íris fotográfico, microletra positiva e ne-
gativa em offset e os textos na cor azul. Após ser impressos os dados
variáveis, será afixada na Carteira como páginas 02 e 03. O miolo da
Carteira será em papel filigranado 94 g/m², contendo 32 páginas,
incluso dispositivos de segurança na cor verde como: fundo nu-
mismático, efeito íris fotográfico, microletra positiva e negativa em
offset e os textos em cor azul, numeração perfurada com 07 dígitos,
aplicação de talho doce (calcografia cilíndrica) em duas cores na
trigésima segunda página.

Art. 2º A foto em formato 3x4, a impressão digital e a
assinatura do Biólogo, apostas na folha de identificação da Carteira
serão digitalizadas. Parágrafo único. A impressão digital será, pre-
ferencialmente, obtida através de Selo Gráfico Autoadesivo, em lâ-
mina grafitada, utilizado para recolher e guardar impressões digitais
individuais.

Art. 3º A Carteira de Identidade Profissional de Biólogo
emitida pelos Conselhos Regionais de Biologia, tem fé-pública, nos
termos do disposto no art. 1º da Lei nº 6.206, de 07 de maio de 1975,
e servirá, para fins de direito, de identidade pessoal do Biólogo, em
todo território nacional. Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

WLADEMIR JOÃO TADEI
Presidente do Conselho

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA

ACORDÃO Nº 2/2016

Recurso processo Eleitoral 002/2016 do Conselho Regional De Bio-
medicina Da 1ª Região - Quadriênio - 2016-2020- Processo 002/2016
- Relator conselheiro federal Rony Marques de Castilho - recorrentes
TANGARÁ JORGE MUTRAN e outros - Acervo probatório insu-
ficiente para reformar a decisão que impugnou a chapa denominada
"NOVA ERA", o conjunto probatório de que não apresentaram os
documentos necessários em tempo hábil para concorrer ao pleito
eleitoral encontra-se bem explícito no processo. Não havendo o que
se falar que não lhes foi oportunizado prazo para apresentação dos
documentos necessários para concorrerem ao pleito eleitoral - qua-
driênio 2016/2020. Decisão por maioria, visto que o presidente do
Conselho Regional de Biomedicina - 1ª REGIÃO, e a presidente da
comissão eleitoral do Conselho Federal de Biomedicina, se absti-
veram de votar, motivados pelos cargos que ocupam.
ACÓRDÃO, Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acor-
dam os Membros do Conselho Federal de Biomedicina - CFBM, sob
a presidência do Senhor Doutor Silvio José Cecchi, por maioria
absoluta conhecer do recurso interposto, para lhe NEGAR PRO-
VIMENTO, em conformidade com o relatório e o voto constante dos
autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Brasília-DF, 9 de junho de 2016.
SILVIO JOSÉ CECCHI

Presidente do CFBM

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

ACÓRDÃOS

RECURSO DE ARQUIVAMENTO
RECURSO EM SINDICÂNCIA CFM Nº 2883/2015 - ORI-

GEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo
(Sindicância nº 221/12). Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Con-
selheiros membros da Câmara Especial nº 2 do Tribunal Superior de
Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de
votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo(a)
apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que determinou
o ARQUIVAMENTO dos autos, nos termos do voto do conselheiro
relator. Brasília, 24 de novembro de 2015. ALBERTO CARVALHO
DE ALMEIDA, Presidente da Sessão; DORIMAR DOS SANTOS
BARBOSA, Relator.
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