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Parágrafo único. O Microempreendedor Individual deverá registrar-se no CRBio
de sua jurisdição para exercício de suas atividades como Biólogo.
Art. 2º O Microempreendedor Individual Biólogo estará isento dos custos,
inclusive prévios, relativos à abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença,
cadastro, alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens
relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas e
emolumentos, e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, licenciamento,
sindicais, de regulamentação, Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, vistoria e
fiscalização do exercício de profissões regulamentadas.
Art. 3º Do Microempreendedor Individual Biólogo será exigida a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, de prestação de serviços, conforme Resolução CFBio nº
11, de 5 de julho de 2003, ressalvando-se as disposições de isenção do artigo
anterior.
Art. 4º O Biólogo registrado e caracterizado como MEI deverá atender ao
disposto na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei Complementar 123/2006) e
suas alterações subsequentes.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

físico;
digital;
digitais;

V - documento digitalizado: reprodução digital de documento originalmente
VI - documento digital: documento originalmente produzido em meio
VII - meio eletrônico: ambiente de armazenamento ou tráfego de informações

VIII - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação à distância com
utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de
computadores;
IX - usuários internos: conselheiros e servidores dos Conselhos Federal e
Regionais ou outros a quem se permitir acesso às funcionalidades internas do sistema de
processamento em meio eletrônico;
X - usuários externos: todos os demais usuários, incluindo partes (denunciante
e/ou denunciado), advogados, defensores dativos, defensores públicos, membros do
Ministério Público, consulentes etc.
Art. 4º Os atos que passarem a ser regidos por esta resolução, de acordo
com o cronograma de implantação do PAe, terão registro, visualização, tramitação e
controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente.
§ 1º Os atos registrados no sistema deverão trazer elementos que permitam
a clara e direta identificação do usuário responsável pela sua prática.
§ 2º A reprodução de documento dos autos digitais deverá conter elementos
que permitam verificar a sua autenticidade em endereço eletrônico para esse fim,
disponibilizado no sítio do CFM e CRMs.
§ 3º O usuário é responsável pela exatidão das informações prestadas, à
época de seu credenciamento, assim como pela guarda, sigilo e utilização da assinatura
digital, não sendo oponível, em nenhuma hipótese, alegação de uso indevido, nos termos
da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
§ 4º As declarações em documentos eletrônicos produzidos com a utilização
de certificado digital presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do
art. 219 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.
§ 5º Somente serão admitidas assinaturas digitais de pessoas naturais e de
pessoas naturais representantes de pessoas jurídicas quando realizadas no sistema
eletrônico do CFM e CRMs ou a estes destinadas, com a utilização do certificado digital
ou equivalente que o venha a substituir, na forma da normatização da ICP-Br.
§ 6º O sistema fornecerá indicação prévia de possível impedimento, o que
não influenciará na distribuição, cabendo ao conselheiro analisar a sua existência.
Seção II
Do acesso ao sistema
Art. 5º Para acesso ao PAe, é obrigatória a utilização da assinatura digital a
que se refere o art. 4º, § 5º, desta resolução, com exceção das situações previstas no
§ 4º deste artigo.
§ 1º Os usuários terão acesso às funcionalidades do PAe de acordo com o
perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídicoprocessual.
§ 2º O fornecimento de certificados digitais aos usuários internos será de
responsabilidade do CFM e dos CRMs.
§ 3º Para as partes (polo ativo e passivo) que não possuírem certificados
digitais, serão gerados usuário (login) e senha, que lhes permitirão o acesso ao inteiro
conteúdo dos autos eletrônicos.
§ 4º Será possível o acesso ao sistema PAe por meio de usuário (login) e
senha, exceto para:
I - assinatura de documentos e arquivos;
II - operações que exijam identificação por certificação digital;
Art. 6º O credenciamento do usuário externo dar-se-á pela simples
identificação por meio de seu certificado digital, disponibilizado no portal de acesso ao
PAe.
§ 1º O usuário que não possuir o certificado digital deverá fazer o
cadastramento presencialmente.
§ 2º Alterações de dados cadastrais somente poderão ser realizadas pelo CFM
e CRMs.
Seção III
Da disponibilidade do sistema
Art. 7º O PAe estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia,
ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do sistema.
Parágrafo único. As manutenções programadas do sistema serão informadas
na plataforma de acesso ao PAe com antecedência, e realizadas, preferencialmente,
entre 0h de sábado e 22h de domingo, ou entre 0h e 6h dos demais dias da
semana.
Art. 8º A indisponibilidade do PAe será considerada quando ocorrer a falta de
acesso ao referido sistema:
I - consulta aos autos digitais;
II - transmissão eletrônica de atos processuais e administrativos; ou
III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.
§ 1º Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão
de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação
pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos
ou programas dos usuários.
§ 2º É de responsabilidade do usuário externo:
I - o acesso ao seu provedor de internet e a configuração do computador
utilizado nas transmissões eletrônicas;
II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos
transmitidos eletronicamente;
III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do
certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e
do respectivo dispositivo criptográfico portável.
Art. 9º A indisponibilidade definida no art. 8º desta resolução será aferida por
sistema de auditoria a ser fornecido pelo CFM ou por órgão a quem este atribuir tal
responsabilidade.
§ 1º Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade interna e externa
dos serviços referidos no art. 8º desta resolução em intervalos de tempo não superiores
a 5 (cinco) minutos.
§ 2º Toda indisponibilidade do sistema PAe será registrada em relatório de
interrupções de funcionamento acessível ao público no sítio do referido sistema,
devendo conter, pelo menos, as seguintes informações:
I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade;
II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e
III - serviços que ficaram indisponíveis.
§ 3º O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de
certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12h
do dia seguinte ao da indisponibilidade.
§ 4º Constatando o usuário externo inacessibilidade ou indisponibilidade,
independentemente de confirmação pelos sistemas de auditoria, poderá solicitar ao CFM
ou CRMs, conforme o caso, a restituição do prazo.
§ 5º O pedido de restituição de prazo será instruído obrigatoriamente com a
certidão de que trata o artigo 9º, § 3º, informações sem as quais o pedido não será
conhecido.
Art. 10. O prazo que expirar no dia da ocorrência de indisponibilidade de
quaisquer dos serviços referidos no art. 8º desta resolução será prorrogado para o dia
útil seguinte, quando:
I - a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou
não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou
II - ocorrer indisponibilidade entre 23h e 0h.
§ 1º As indisponibilidades ocorridas entre 0h e 6h dos dias de expediente
administrativo e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não
produzirão o efeito previsto no caput deste artigo.
§ 2º O prazo fixado em hora ou minuto será prorrogado até às 24h do dia
útil seguinte, quando:
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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
RESOLUÇÃO Nº 2.234, DE 15 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre a tramitação eletrônica da sindicância,
do processo ético-profissional, do procedimento
administrativo
para
apuração
de
doença
incapacitante do médico, do processo-consulta, da
proposta de resolução e da proposta de
recomendação no âmbito dos Conselhos Federal e
Regionais de Medicina.
O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958,
alterado pelo Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009; e
CONSIDERANDO a observância dos princípios do devido processo legal
administrativo (art. 5º, LIV da Constituição Federal/1988), da ampla defesa e do
contraditório (art. 5º, LV da Constituição Federal/1988);
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a observância do princípio da
eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal/1988, bem como o princípio da
duração razoável do processo tratado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal/1988;
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, sobre a
elaboração e o arquivamento de documentos em meios eletromagnéticos;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015,
sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito
dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional;
CONSIDERANDO o direito constitucional de todos de viver em um meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal), mediante a
transformação de atos administrativos praticados por meio físico para o meio digital,
com a utilização de mecanismos tecnológicos que reduzam os gastos com papéis e
tintas/toner;
CONSIDERANDO que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Medicina são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao
mesmo tempo, julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e
trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da
medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente,
nos termos do art. 2º da Lei nº 3.268/1957;
CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 2.145, de 17 de maio de 2016
(CPEP);
CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 2.164, de 23 de julho de 2017;
CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 2.070, de 20 de fevereiro de 2014;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa CFM nº 5, de 22 de junho de
2011;
CONSIDERANDO a Instrução Normativa CFM nº 2, de 24 de abril de 2013;
CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão plenária de 15 de agosto
de 2019, resolve:
Art. 1º Dispor sobre a tramitação eletrônica dos seguintes processos e
procedimentos administrativos, no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de
Medicina.
I - Sindicância e Processo Ético-Profissional (PEP), disciplinados pela Resolução
CFM nº 2.145, de 17 de maio de 2016 (CPEP);
II - Procedimento Administrativo (PA) para apuração de doença incapacitante
do médico, disciplinado pela Resolução CFM nº 2.164, de 23 de junho de 2017;
III - Processo-Consulta, que normatiza o fluxo das consultas aos Conselhos
Federal e Regionais de Medicina, disciplinado pela Resolução CFM nº 2.070, de 20 de
fevereiro de 2014;
IV - Proposta de resolução disciplinada pela Instrução Normativa CFM nº 5,
de 22 de junho de 2011;
V - Proposta de recomendação disciplinada pela Instrução Normativa CFM nº
2, de 24 de abril de 2013;
Capítulo I
DA SINDICÂNCIA, DO PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL E DEMAIS
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS
Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º O Processo Administrativo eletrônico (PAe), no âmbito dos Conselhos
Federal e Regionais de Medicina, compreenderão o controle do sistema administrativo
nos seguintes aspectos:
I - na tramitação das sindicâncias, dos processos éticos e demais
procedimentos administrativos;
II - na padronização de todos os dados e informações compreendidas pelas
sindicâncias, processos éticos e demais procedimentos administrativos;
III - na produção, no registro e na publicidade dos atos processuais e
administrativos;
IV - no fornecimento de dados essenciais à gestão das informações
necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema no âmbito dos
Conselhos Federal e Regionais de Medicina.
Art. 3º Para o disposto nesta resolução, considera-se:
I - assinatura digital: resumo matemático computacionalmente calculado a
partir do uso de chave privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública,
desde que o detentor do par de chaves esteja certificado na Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Br), na forma da legislação específica;
II - assinatura por delegação: delegação a servidor do CFM ou dos CRMs para
assinatura de documentos sem caráter decisório;
III - autos do processo eletrônico ou autos digitais: conjunto de metadados e
documentos eletrônicos correspondentes a todos os atos, termos e informações do
processo e procedimentos;
IV - digitalização: processo de reprodução ou conversão de fato ou coisa,
produzidos ou representados originalmente em meio não digital, para o formato digital;
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

