
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

RESOLUÇÃO No- 95, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Regulamenta a criação de 

cadastro para Defensoria Dativa no 

âmbito do CREMAM. 

 

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 

DO AMAZONAS, autarquia federal responsável pela fiscalização do 

exercício profissional da Medicina, criado pela Lei n.º 3.268/57, e 

regulamentado pelo Decreto Lei nº 44.045/1958, no uso de suas atribuições e; 

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 2023/2013 - Código 

de Processo Ético Profissional, que em seu artigo 13 designa 

Defensor Dativo para o Denunciado revel; 

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 1961/2011 que dispõe 

sobre as nomeações, atribuições e remuneração dos Defensores 

Dativos no âmbito dos processos ético-profissionais instaurados nos 

Conselhos Federal e Regionais de Medicina; 

CONSIDERANDO a existência de processos ético-profissionais 

sobrestados em razão da ausência de Defensor Dativo nomeado 

para atuação nos autos; 

CONSIDERANDO a Resolução CREMAM nº 88/2013 e 

alterações, que disciplina o pagamento de honorários aos Defensores 

Dativos constituídos em Processos Ético-Profissionais. 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação para o 

cadastro e nomeação de Defensores Dativos, resolve: 

Artigo 1º - Aprovar a criação de um cadastro público de 

defensores dativos no âmbito do CREMAM para atuação em processos 

ético-profissionais. 

Artigo 2º - O cadastro será realizado por intermédio de edital 

a ser publicado em Jornal de Grande Circulação no Estado do Amazonas, 

contendo os seguintes requisitos objetivos: 

a - advogados com inscrição na Ordem dos Advogados do 

Brasil, devidamente regulares, ética e financeira, comprovada por 

declaração/certidão emitida pelo órgão; 

b - médicos com registro no Conselho Regional de Medicina 

do Amazonas, devidamente regulares, ética e financeira, comprovada 

por declaração/certidão emitida pelo órgão; 

Artigo 3º - A inscrição ocorrerá a cada 24 (vinte e quatro) 

meses e a lista será organizada por ordem alfabética e encaminhada à 

Diretoria do CREMAM para homologação. 

Parágrafo primeiro. A lista será composta por, no mínimo, 10 

(dez) candidatos. Findo o prazo de inscrição e não havendo o número 

mínimo de inscritos, será prorrogado o prazo, uma única vez, por 

igual período. 

Parágrafo segundo. Na hipótese de não se obter o mínimo 

estipulado no parágrafo primeiro deste artigo, a lista será encaminhada 

para homologação no estado em que se encontrar, ou seja, com 

qualquer número de inscritos. 



Artigo 4º - Após a homologação, a lista com candidatos 

cadastrados será publicada em jornal de grande circulação, não sendo 

mais possível a inclusão de novos nomes. 

Artigo 5º - Seguindo o princípio da isonomia, a lista homologada 

será utilizada pelo Conselheiro Corregedor de Processos, 

em sistema de rodízio, para que todos os cadastrados tenham possibilidade 

de exercer a função, de acordo com a necessidade. 

Artigo 6º - Após a aprovação de Dotação Orçamentária, o 

Conselheiro Corregedor de Processos indicará o Candidato da lista 

para que seja nomeado pelo Presidente do CREMAM. 

Parágrafo primeiro - Uma vez nomeado, o candidato não 

poderá renunciar à nomeação feita, salvo se houver motivo justificado 

a ser submetido à apreciação da Diretoria deste Órgão. 

Parágrafo segundo - Se houver a renúncia, o Conselheiro 

Corregedor de Processos indicará o próximo Defensor, obedecendo ao 

sistema de rodízio indicado. Se a renúncia ocorrer após a apresentação 

da Defesa Prévia, deixando de apresentar a Defesa Oral no 

Julgamento, o mesmo deixará de perceber a segunda parcela do pagamento, 

nos moldes da Resolução CREMAM nº 88/2013. 

Parágrafo terceiro - Sendo nomeado Defensor Dativo em 

substituição para apresentação da defesa oral em Julgamento, este 

fará jus a percepção de 40% do valor total de honorários, nos moldes 

da alínea "b", do artigo 3º da Resolução CFM nº 88/2013. 

Artigo 7º - É vedado ao Defensor Dativo o substabelecimento 

dos poderes recebidos por força da presente resolução. 

Artigo 8º - Os honorários serão fixados na forma da Resolução 

CREMAM nº 88/2013 e alterações ou outra que a substitua. 

Artigo 9º - O pagamento de honorários decorrente das obrigações 

constantes na presente Resolução não implicará na existência 

de vínculo empregatício com o CREMAM; 

Artigo 10 - O Defensor Dativo nomeado não poderá cumular 

defesas do Denunciado com a representação de Denunciante em um 

mesmo processo. 

Artigo 11 - Os casos omissos afeitos a esse tema serão 

apreciados pela Diretoria deste Regional. 

Artigo 12 - A presente Resolução entrará em vigor na data 

da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 

JOSÉ BERNARDES SOBRINHO 

Presidente do Conselho 


