
 

 

DELIBERAÇÃO Nº 02/2017 

 

A DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTA DO DE MINAS 

GERAIS – CRF/MG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, que lhe são 

conferidas pela Lei nº 3.820/1960 e pelo Regimento Interno em vigor (artigo 30, inciso 

I), conforme aprovado na 43ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 01 de 

novembro de 2017;  
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho – 

CLT, que define a figura do empregador;  
 

CONSIDERANDO que integra o poder diretivo do CRF/MG, diante das relações de 

emprego mantidas com seus empregados, o poder-dever de disciplinar as condutas e 

punir os desvios atinentes ao âmbito de trabalho;  
 

CONSIDERANDO que o regulamento interno representa fonte normativa, à luz do 

disposto no artigo 444, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT,  
 

CONSIDERANDO o disposto no Plano de Carreiras, Empregos e Salários do 

CRF/MG; 

 
DECIDE: 

 
Art. 1º.  Alterar o Anexo I, da Deliberação nº 04/2016, que regulamenta o procedimento 

disciplinar do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais; o qual 

passa a ser inteiramente regido pelo Anexo I desta Deliberação. 

 

Art. 2º.  Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário, em especial a Deliberação nº 04/2016 e o respectivo Anexo. 

 

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2017. 

 

FARM. LUCIANO MARTINS RENA SILVA 
Presidente do CRF/MG 
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ANEXO I 

DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR  

DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS  GERAIS 

 

TÍTULO I 
 

Capítulo I – Das Disposições Gerais 

 

Art. 1° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 

 

Parágrafo único.  Nas sindicâncias e nos processos administrativos serão 

observados, entre outros, os critérios de: 

I - atuação conforme a lei e o Direito; 

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências, salvo autorização em lei; 

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de 

agentes ou autoridades; 

IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 

V - divulgação oficial dos atos administrativos, sobretudo aqueles relativos à abertura e 

ao encerramento dos trabalhos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na 

Constituição; 

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 

interesse público; 

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados; 

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados; 

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 

produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam 

resultar sanções e nas situações de litígio; 
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XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 

XII - impulsão, de ofício, da sindicância e do processo administrativo, sem prejuízo da 

atuação dos interessados; 

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 

interpretação. 

 

Capítulo II – Dos Deveres 

 

Art. 2º São deveres dos empregados do CRF/MG, além das obrigações impostas pela 

legislação trabalhista:  

I - eficiência, desempenhando com zelo e presteza as atribuições da função; 

II - assiduidade; 

III - pontualidade; 

IV - disciplina; 

V - urbanidade; 

VI - lealdade; 

VII - observar as normas aqui estabelecidas e demais normas legais pertinentes, tais 

como a CLT, Lei nº 8.429/1992, Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993 e Resoluções do 

Conselho Federal de Farmácia; 

VIII - cumprir prontamente as ordens de serviço recebidas de seus superiores, salvo 

se manifestamente ilegais, bem como as obrigações decorrentes de normas, 

regimentos, instruções e ordens gerais de serviço em vigor no CRF/M;; 

IX - manter corretas e atualizadas as informações sobre documentação e endereço; 

X - levar ao conhecimento do seu superior qualquer irregularidade de que tiver ciência 

em razão das atribuições; 

XI - evitar o desperdício de tempo e de trabalho, inclusive em conversas com colegas 

ou estranhos durante o expediente, sobre assuntos alheios ao serviço; 

XII - guardar absoluta reserva sobre informações funcionais de que tenha 

conhecimento, em razão da função que desempenhar; 

XIII - zelar pela economia e conservação de material que lhe for confiado; 

XIV - apresentar-se corretamente trajado e usando os uniformes quando determinado; 
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XV - zelar pela disciplina e propor punições na forma e nos limites destas normas ou 

de instrução em vigor; 

XVI - promover a manutenção de relações funcionais harmoniosas e de franca 

cooperação com os objetivos dos serviços traçados pelos superiores; 

XVII - propor melhoramentos que se fizerem necessários em seu setor; 

XVIII - atender com presteza e urbanidade ao público em geral; 

XIX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 

 

Capítulo III – Das Proibições 

 

Art. 3º  Aos empregados do CRF/MG é vedado:  

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem a devida e regular autorização do 

superior imediato; 

II - retirar do seu lugar próprio, sem prévia autorização do respectivo chefe, qualquer 

documento ou objeto; 

III - utilizar pessoal ou recursos materiais do CRF/MG em serviços ou atividades 

particulares; 

IV - deixar de comparecer ao serviço sem motivo justificado perante o superior 

imediato; 

V - dedicar-se a assuntos particulares durante o expediente; 

VI - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em 

situações de emergência e transitórias; 

VII - cometer a pessoa estranha ao CRF/MG, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de responsabilidade sua ou de subordinado; 

VIII – recusar fé a documento público; 

IX - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo, ou à 

execução de serviço; 

X - ofender a dignidade ou o decoro de colega ou particular, ou propagar tais ofensas; 

XI - praticar ato contra expressa disposição de lei ou deixar de praticá-lo, em 

descumprimento de dever funcional, em benefício próprio ou alheio; 

XII - deixar de observar a lei, em prejuízo alheio ou da administração pública; 

XIII - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem; 
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XIV - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em 

razão de suas atribuições; 

XV - praticar a usura em qualquer de suas formas; 

XVI - proceder de forma desidiosa.   

 

Capítulo IV – Das Responsabilizações 

 

Art. 4º  Os empregados são responsáveis civil, penal e administrativamente pelo 

prejuízo a que der causa contra o CRF/MG ou contra terceiros. 

 

Parágrafo único.  A responsabilidade pessoal decorre de ação ou omissão dolosa ou 

culposa. 

 

Art. 5º  A responsabilidade administrativa não exime o empregado da responsabilidade 

civil ou penal, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado o exime da 

penalidade disciplinar cabível. 

 

Parágrafo único.  A responsabilidade patrimonial e administrativa do empregado será 

afastada no caso de absolvição criminal que dê como provada a inexistência do fato 

ou de sua autoria. 

 

Art. 6º  Tratando-se de dano causado a terceiros, o CRF/MG poderá promover ação de 

regresso contra o empregado, na forma prevista em lei, nos casos em que este agir 

com dolo ou culpa.  

 

Art. 7º  Os empregados do CRF/MG serão responsabilizados em caso de:  

I - sonegação de objetos, aparelhos e equipamentos confiados à sua guarda e 

responsabilidade;  

II - faltas, danos, avarias e quaisquer prejuízos que venham a sofrer os bens e os 

materiais sob sua guarda ou sujeitos à sua fiscalização, exame ou conferência;  

III - qualquer prejuízo que causar ao patrimônio ou a quaisquer bens e direitos do 

CRF/MG, por ação ou omissão, decorrente de culpa ou dolo;  
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IV - divulgação indevida de informações de que deveria guardar sigilo em virtude da 

função desempenhada junto ao CRF/MG.  

 

Capítulo V – Das Penalidades Disciplinares 

 

Art. 8º . São penalidades disciplinares:  

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - dispensa.  

 

§ 1º A pena de advertência será aplicada quando o empregado transgredir dever 

previsto neste regime disciplinar ou qualquer outro apontado pelo superior hierárquico, 

podendo ser aplicada verbalmente ou por escrito, dependendo da gravidade da falta. 

Em tais casos, ao empregado será garantida a oportunidade de manifestar-se em 

contraditório e ampla defesa, revogando-se a decisão em ato imediato à sua 

manifestação, desde que aceitas as provas contundentes acerca da oposição à 

advertência. 

  

§ 2º A pena de suspensão ocorre quando a falta no cumprimento dos deveres pelo 

empregado, por ação ou omissão, decorrente de dolo ou culpa, acarretar dano ou 

risco de dano de média ou alta gravidade, desde que não caracterizada hipótese de 

dispensa. 

  

§ 3º A suspensão também poderá ocorrer por reincidência na falta no cumprimento 

dos deveres pela qual já tenha sido o empregado advertido. 

  

§ 4º A pena de suspensão aplicada será proporcional à gravidade da(s) falta(s), 

limitada ao prazo máximo de 30 (trinta) dias, e importará no desconto correspondente 

do salário e demais reflexos trabalhistas, ressalvada a hipótese do §5º. 

  

§ 5º A pena de dispensa deve ser atribuída aos casos definidos como falta grave pela 

legislação trabalhista e poderá ocorrer independentemente da aplicação das 

penalidades contidas nos parágrafos anteriores.  
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Art. 9º  As penalidades previstas no artigo anterior terão seu registro cancelado, após o 

decurso de 5 (cinco) anos de exercício, se o empregado não houver, nesse período, 

praticado nova infração disciplinar. 

 

Parágrafo único.  O empregado não será considerado reincidente, para quaisquer 

efeitos disciplinares, após o decurso do prazo previsto no caput deste artigo. 

 

Art. 10.  É considerado falta grave:  

I - crime contra a Administração Pública; 

II - ato de improbidade;  

III - incontinência de conduta ou mau procedimento;  

IV - condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido 

suspensão da execução da pena; 

V - desídia no desempenho das respectivas funções;  

VI - embriaguez habitual ou em serviço; 

VII - revelação de segredo do qual se apropriou em razão da função, para lograr 

proveito próprio ou alheio; 

VIII - ato de indisciplina ou de insubordinação para com superiores hierárquicos e para 

com Diretores do CRF/MG; 

IX - abandono de emprego;  

X - ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, 

ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria 

ou de outrem; 

XI - ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra os 

Diretores do CRF/MG, superiores hierárquicos, colegas de trabalho, salvo em caso de 

legítima defesa, própria ou de outrem; 

XII - prática constante de jogos de azar; 

XIII - aplicação irregular de dinheiro público; 

XIV - lesão aos cofres públicos; 

XV - dilapidação do patrimônio público; 

XVI - corrupção; 

XVII - acumulação ilícita de cargo, emprego ou função pública, desde que provada a 

má-fé do empregado; 
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XVIII - crimes contra a liberdade sexual e crime de corrupção de menores, em serviço; 

XIX - negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do superior 

imediato, e quando constituir ato de concorrência ao CRF/MG ou for prejudicial ao 

serviço. 

 

Capítulo VI – Da Aplicação das Penalidades Discipli nares 

 

Art. 11.  Na aplicação das penalidades devem ser consideradas a natureza e a 

gravidade da falta e os danos que dela ocorrerem ou puderem ocorrer para o 

CRF/MG, ou para terceiros.  

 

Art. 12.  A penalidade de advertência poderá decorrer de sindicância ou processo 

administrativo, quando será aplicada por escrito; ou poderá a advertência ser aplicada 

diretamente pelo superior imediato, de forma verbal ou escrita. 

 

Art. 13.  As penalidades de suspensão e dispensa deverão ser aplicadas pelo 

Presidente do CRF/MG. 

 

TÍTULO II – DA APURAÇÃO DAS IRREGULARIDADES 

 

Art. 14.   Aquele que tiver ciência de irregularidade disciplinar no serviço público é 

obrigado a noticiar o fato a quem de direito para fins de promoção da sua apuração, 

mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurados ao acusado 

ampla defesa e contraditório. 

 

§ 1º As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração. Deverão ser feitas 

por escrito, encaminhadas ao setor de Recursos Humanos, que, munido das 

informações iniciais, remeterá ao conhecimento do Presidente do CRF/MG. 

 

§ 2º Quando o fato narrado não configurar manifesta infração disciplinar, ilícito penal, 

ou não apresentar fatos suficientes que permitam a correta apuração, a denúncia será 

arquivada por falta de objeto. Em casos onde a denúncia for caracterizada como má-

fé, o autor da denúncia sofrerá processo disciplinar de acordo com esta Deliberação.  
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§ 3º A denúncia somente poderá ser arquivada com consentimento expresso e formal 

dos Diretores do CRF/MG. 

 

Capítulo I – Da Sindicância 

 

Art. 15.  A sindicância, sempre de caráter contraditório, desenvolver-se-á da seguinte 

forma:  

I - instauração por ato do Presidente do CRF/MG, que designará Comissão 

responsável por sua instrução; 

II - citação do sindicado, com oportunidade para apresentação de defesa, no prazo de 

10 (dez) dias, na qual poderá indicar as provas que quiser produzir; 

III - colheita de depoimento do sindicado e/ou oitiva de testemunhas, se necessário;  

IV - abertura do prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação de razões finais; 

V - relatório final da Comissão, com indicação expressa sobre a solução que entenda 

adequada;  

VI - julgamento pelo Presidente do CRF/MG, oportunidade em que apreciará as provas 

colhidas nos autos e proferirá decisão.  

 

§ 1º Ao sindicado será assegurado o direito de ampla defesa, admitidos todos os 

meios a ela inerentes, sendo-lhe facultado acompanhar o feito individualmente ou 

fazer-se representar por advogado, juntar documentos pertinentes, requerer provas e 

contraprovas.  

 

§ 2º A citação do sindicado deverá ocorrer por meio pessoal ou postal com aviso de 

recebimento. 

 

§ 3º Achando-se o sindicado em lugar incerto e não sabido, será intimado por meio de 

edital.  

 

Art. 16.  A sindicância será conduzida por Comissão designada pelo Presidente do 

CRF/MG, composta por 3 (três) empregados do quadro efetivo de pessoal da 

autarquia, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de emprego efetivo 
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superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do 

sindicado. 

 

§ 1º A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 

assegurados o sigilo necessário à elucidação dos fatos.  

 

§ 2º Não poderá participar da Comissão cônjuge, companheiro ou parente do 

sindicado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.  

 

Art. 17.  Da sindicância poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação de penalidade de advertência; 

III - instauração de processo disciplinar. 

 

Parágrafo único.   O prazo para conclusão da sindicância não excederá 90 

(noventa) dias, contados do ato que der ciência ao sindicado acerca da designação da 

Comissão, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, 

mediante requerimento da Comissão. 

 

Art. 18.  Sempre que a falta praticada pelo empregado ensejar a imposição de 

penalidade de suspensão ou de dispensa será obrigatória a instauração de processo 

administrativo disciplinar. 

 

Parágrafo único.  Os autos da sindicância integrarão os autos do processo 

administrativo disciplinar 

 

Capítulo II – Do Processo Administrativo Disciplina r  

 

Art. 19.  O processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar 

responsabilidades de empregado por infrações praticadas no exercício de suas 

atribuições, ou que tenham relação com as atribuições da função que desempenhe. 
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Parágrafo único.  O processo administrativo disciplinar será contraditório, assegurado 

ao processado ampla defesa, com os meios a ela inerentes, sendo-lhe facultado 

acompanhar o feito individualmente ou fazer-se representar por advogado, juntar 

documentos pertinentes, requerer provas e contraprovas.  

 

Art. 20.  O processo administrativo disciplinar será conduzido por Comissão designada 

pelo Presidente do CRF/MG, composta por 3 (três) empregados do quadro efetivo de 

pessoal da autarquia, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de 

emprego efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou 

superior ao do processado. 

 

§ 1º A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, 

assegurados o sigilo necessário à elucidação dos fatos.  

 

§ 2º Não poderá participar da Comissão cônjuge, companheiro ou parente do 

processado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.  

 

Art. 21.  O processo administrativo disciplinar desenvolver-se-á da seguinte forma:  

I - instauração, com a expedição de portaria pelo Presidente do CRF/MG;  

II - inquérito administrativo, que compreende defesa, instrução e relatório;  

III - julgamento pelo Presidente do CRF/MG, oportunidade em que apreciará as provas 

colhidas nos autos e proferirá decisão. 

 

Art. 22.  Do processo administrativo disciplinar poderá resultar: 

I - arquivamento do processo; 

II - aplicação de penalidade de advertência;  

III - aplicação de penalidade de suspensão; 

IV – dispensa. 

 

Art. 23.  O prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não excederá 

120 (cento e vinte) dias, contados do ato que der ciência ao processado acerca da 

designação da Comissão, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 

autoridade superior, mediante requerimento da Comissão.  
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Art. 24.  Como medida cautelar e a fim de que o empregado não venha a influir na 

apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá 

determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) 

dias, sem prejuízo da remuneração, o qual poderá ser prorrogado por igual prazo, 

findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.  

 

Capítulo III – Do Inquérito Administrativo 

 

Art. 25.  A fase do inquérito administrativo compreende a instrução, a defesa e o 

relatório final.  

 

Art. 26. O processado será citado para apresentação de defesa, no prazo de 10 (dez) 

dias, na qual poderá indicar as provas que quiser produzir. 

 

§ 1º A citação do processado deverá ocorrer por meio pessoal ou postal com aviso de 

recebimento. 

 

§ 2º Achando-se o processado em lugar incerto e não sabido, será intimado por meio 

de edital.  

 

Art. 27.  O processado, quando não estiver exercendo suas atividades e mudar de 

residência, fica obrigado a comunicar à Comissão o lugar onde poderá ser encontrado.  

 

Art. 28 . Considerar-se-á revel o processado que, regularmente citado, não apresentar 

defesa no prazo legal. 

 

§ 1º A revelia será declarada nos autos do processo, por termo, e devolverá o prazo 

para a defesa.  

 

§ 2º A Comissão remeterá os autos à autoridade instauradora para designação de 

defensor dativo para defender o processado revel, escolhido dentre os empregados do 

quadro efetivo de pessoal do CRF/MG.  
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§ 3º O defensor dativo deverá apresentar a defesa pelo processado revel no prazo de 

10 (dez) dias, a contar do recebimento dos autos do processo administrativo 

disciplinar. 

 

Art. 29.  As atividades de instrução, destinadas a averiguar e comprovar os dados 

necessários à tomada de posterior decisão, realizam-se por ato da Comissão, sem 

prejuízo do direito do processado de propor atuações probatórias. 

 

Art. 30.  Na fase do inquérito, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos, 

acareações, investigações, juntada do histórico funcional e diligências cabíveis, 

objetivando a coleta de provas. 

 

§ 1º Caso seja colhido depoimento testemunhal, este será prestado oralmente e 

reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.  

 

§ 2º As testemunhas serão inquiridas separadamente.  

 

§ 3º Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à 

acareação entre os depoentes. 

 

Art. 31.  São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. 

 

Art. 32.  Cabe ao processado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do 

dever atribuído à Comissão para a instrução do processo. 

 

Art. 33.  Quando o processado declarar que fatos e dados estão registrados em 

documentos existentes no próprio CRF/MG, a Comissão providenciará, a requerimento 

do processado, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. 

 

Art. 34.  O processado poderá, na fase instrutória e antes do relatório final, juntar 

documentos, requerer diligências e demais provas que entender cabíveis, bem como 

aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. 
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Parágrafo único.  Cabe à Comissão apreciar o requerimento do processado quanto às 

provas a serem produzidas e decidir sobre a pertinência da respectiva produção, de 

maneira fundamentada.  

 

Art. 35.  Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de 

provas pelo processado ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, 

mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. 

 

Art. 36.  O processado ou terceiros serão intimados de prova ou diligência ordenada, 

com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, mencionando-se data, hora e local de 

realização.  

 

Art. 37.  O processado tem direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias 

reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e 

documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à 

imagem. 

 

Art. 38.  Concluída a instrução, a Comissão promoverá o interrogatório do processado, 

abrindo-se prazo de 10 (dez) dias para apresentação de razões finais.  

 

Art. 39.   Ao término de toda a instrução, a Comissão elaborará relatório minucioso e 

conclusivo, no qual resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas 

em que se baseou para formar a sua convicção.  

 

§ 1º A Comissão opinará, justificadamente, pelo arquivamento ou pela punição do 

processado, sugerindo, neste último caso, a penalidade que entender cabível, 

indicando o dispositivo legal ou regulamentar transgredido. 

 

§ 2º A Comissão poderá sugerir, no relatório final, quaisquer outras providências que 

julgar pertinentes em face do interesse público. 
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Capítulo IV – Do Julgamento 

 

Art. 40.  Concluído o relatório final, a Comissão remeterá os autos ao Presidente do 

CRF/MG, que proferirá a decisão final. 

 

Art. 41. O arquivamento do processo administrativo disciplinar dependerá do 

consentimento expresso e formal dos Diretores do CRF/MG. 

 

Art. 42 . O Presidente do CRF/MG poderá, de maneira fundamentada, conforme as 

provas produzidas, agravar ou abrandar a penalidade indicada pela Comissão. 

 

Art. 43.  Concluído o julgamento, o processado ou seu procurador serão cientificados 

da decisão final proferida. 

 

Art. 44.  Quando a infração envolver outras esferas de competência, o fato será 

comunicado à respectiva autoridade competente, para as providências que entender 

cabíveis.  

 

TÍTULO III – DO RECURSO 

 

Art. 45.  Das decisões finais proferidas em sindicância ou processo administrativo 

disciplinar caberá recurso dirigido à Diretoria do CRF/MG, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação da decisão ao sindicado ou processado. 

 

Parágrafo único.  O recurso será recebido no efeito devolutivo e suspensivo. 

  

Art. 46.  O recurso não será conhecido quando interposto: 

I - fora do prazo; 

II - por quem não seja legitimado; 

III - após exaurida a esfera administrativa. 

 

Art. 47.  As decisões proferidas em grau de recurso são irrecorríveis. 
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Art. 48.  O recurso deverá ser devidamente fundamentado, não constituindo 

fundamento válido a simples alegação de injustiça da penalidade aplicada.  

 

Art. 49.  No recurso não poderão ser aduzidos fatos novos, nem dele poderá resultar o 

agravamento da penalidade.  

 

Art. 50.  O julgamento do recurso competirá à Diretoria do CRF/MG, de forma 

colegiada, que proferirá nova decisão, de maneira fundamentada. 

 

Art. 51.  Concluído o julgamento pela Diretoria do CRF/MG, o sindicado ou processado 

será cientificado, pela Comissão, da decisão final proferida. 

 

TÍTULO IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 52.  As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado e serão 

registradas em atas que deverão detalhar os andamentos e as deliberações adotadas.  

 

Art. 53.  Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, 

excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

 

§ 1º Considera-se dia do começo do prazo: 

I - a data de ocorrência da citação ou intimação, quando ela se der por ato pessoal; 

II - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou 

intimação for postal; 

III - a data de publicação, quando a citação ou intimação for por edital. 

 

§ 2º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento 

cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora 

normal. 

 

§ 3º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 
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§ 4º Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais 

não se suspendem. 

 

Art. 54.  O procedimento previsto nesta Deliberação aplica-se a todos os empregados, 

inclusive os que se encontrarem em período de experiência, observados os 

procedimentos correspondentes estabelecidos pela Gerência de Recursos Humanos 

do CRF/MG.  

 

Art. 55 . Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a 

instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total 

ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra Comissão para 

instauração de novo processo.  

 

Art. 56 . Em caso de decisão final que implique em penalidade, esta será aplicada ao 

empregado pelo responsável pela Gerência de Recursos Humanos do CRF/MG, que 

dará ciência ao superior hierárquico do empregado penalizado, após a devida 

comunicação por escrito pela Comissão. 

 

§ 1º A sindicância ou processo administrativo disciplinar, independente do resultado 

final, deverá ser arquivado para fins de histórico do empregado. 

 

§ 2º Os autos de toda sindicância e processo administrativo disciplinar serão, ao final, 

mantidos arquivados na Gerência de Recursos Humanos do CRF/MG. 

 

Art. 57.  Aplicam-se subsidiariamente, e no que não contrariar esta Deliberação, as 

normas contidas na Lei º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).  

 

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2017. 

 

FARM. LUCIANO MARTINS RENA SILVA 
Presidente do CRF/MG 


