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RESOLUÇÃO CROIP A N° 0112018

IMPLANTA E REGULAMENTA A
UTILIZAÇÃO DO TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC NO
ÂMBIT~ DO ÇRO/P'A PARA COMPOSIÇÃO
E RESdLUÇAO CELERE DE PROCESSOS
INSTAURADOS EM RAZÃO DE INFRAÇÃO
ÉTICA, ESPECIALMENTE EM
CONTRA VENÇÕES RELATIVAS À
PUBLICIDADE E REGISTRO.

A Diretoria do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ESTADO

DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, especialmente no que determina o

art. 13, inciso I, do Regimento Interno CRO/PA (Resolução CROIPA n? 0112007) e ainda:

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de um instrumento jurídico mais

célere no âmbito do regional que reafirme o dever de observância às normas do Código de Ética

Odontológica e demais normas do Conselho Federal de Odontologia;

CONSIDERANDO que a Lei n° 7.347/85 previu a possibilidade de as autarquias

federais firmarem compromisso de ajustamento de conduta com a finalidade de proteção de

direitos inerentes ao consumidor, proteção e responsabilização de danos ao patrimônio público

e social. bem como qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

CONSIDERANDO que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) é mero

alternativo de solução extrajudicial de conflitos, tratando-se de verdadeira "transação especial"

que supre a necessidade de ação de conhecimento, posto que, lima vez celebrado, pressupõe

aceitação do compromitente quanto à lesão ou ofensa ao direito difuso, coletivo ou individual

homogêneo;

CONSIDERANDO os ensinamentos da ilustre professora Maria Cecília Gonçalves

Fontes que assim definiu: "O termo ou ajustamento de conduta é um modo pelo qual é dada ao

autor do dano a oportunidade de cumprir as obrigações estabelecidas, comprometendo-se o

ente legitimado, de sua parte, a não propor a ação civil pública ou a pôr-lhe fim, caso esta já

esteja em andamento. Com isso, busca-se evitar processos extremamente custosos,

desgastantes e morosos para ambas as panes. jazendo com que o autor do dano pratique ou

se abstenha de praticar o ato inquinado de lesivo, sempre com vistas a atender o bem maior

objeto do acordo. Assim, desde que cumprido o uste, terá o compromisso alcançado seu
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objetivo, sem a necessidade de movimentar toda a máquina judiciária. É, portanto, um meio

rápido e eficaz para a solução de problemas. E, na hipótese de não ser cumprido o TAC, poderá

o mesmo ser executado desde logo, eis que constitui título executivo extrajudicial, revelando-

se desnecessária qualquer outra discussão em torno dos comportamentos que o instituíram. /I

(FONTES, Maria Cecília Gonçalves. Compromisso de ajustamento de conduta. Revista

Jurídica da UniFil, ano IV, n. 4, p. 49);

CONSIDERANDO que a utilização do instrumento em epígrafe visa dar maior

celeridade e efetividade na atuação desta autarquia frente às reiteradas infrações éticas

praticadas pelos inscritos, especialmente no que tange aos inúmeros casos de publicidade

irregular e ausência de registro de clínicas;

RESOLVE:

Art. 1° Implementar no Conselho Regional de Odontologia do Pará a utilização do Termo de

Ajustamento' de Conduta (TAC), no âmbito de atuação do Setor de Fiscalização e também no

âmbito dos Processos Éticos que tramitam junto à Comissão de Ética Odontológica, quando

instaurados de ofício pela Presidência da autarquia.

§1° O TAC poderá ser instruído e firmando quando do trâmite de averiguação pelo

Setor de Fiscalização, na verificação de infração ao Código de Ética praticada por pessoa física

ou jurídica, antecedendo eventual instauração de ação ética.

§2° Antes da instauração de processo ético ou durante a sua tramitação, o Presidente

da Comissão de Ética poderá propor a celebração do TAC, o que ensejará a sua não propositura

ou a sua suspensão, caso já tenha sido instaurada a demanda.

Art. 2° O inscrito que, seja pessoa física ou jurídica, cometer nova infração após descumprir

TAC anterior e ter-lhe sido aplicada a cláusula penal, será vedada a assinatura de novo termo

antes da propositura da ação ética.

Art. 3° São critérios para que o inscrito esteja hábil à celebração do Termo de Ajustamento de

Conduta:

a) Tratar-se de procedimento Ex-officio;

b) Comprovação da suspensão prévia do anúncio, publicidade ou propaganda irregular ou

compromisso de regularização em prazo concedido no próprio TAC;

Art. 4° A celebração de TAC será realizada no dia e horário designados pelo Setor de

Fiscalização, após a respectiva instauração de procedimento administrativo e notificação
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prévia, ou ainda pela própria Comissão de Ética, respeitado o prazo de 02 (dois) dias úteis

contados do recebimento da notificação.

§1o A notificação de que trata este artigo deverá ser entregue pessoalmente ao inscrito

ou mediante remessa postal com aviso de recebimento .
•§2° O não comparecimento injustificado do i crito, após regularmente notificado,

ensejará a imediata instauração do competente processo ético.

Art. 5° O Termo de Ajustamento de Conduta deverá conter os seguintes requisitos:

a) Reconhecimento da infração e obrigação do infrator de adequar sua conduta às

exigências legais e normativas, no prazo ajustado, comprometendo-se ainda a não

reincidir na conduta antiética (mesmo fato);

b) O pagamento de um valor à título de indenização a ser fixado conforme a

potencialidade e a magnitude da infração praticada, levando-se em consideração

àinda o histórico profissional do infrator, limitado à quantia de 1O (dez) anuidades

da categoria profissional do compromitente;

c) Cláusula penal para o caso de descumprimento do ajuste, fixando-se pena

pecuniária no valor de 10 (dez) anuidades da categoria profissional do

compromitente, bem como pena de CENSURA PÚBLICA, a ser veiculada em

jornal de grande circulação às expensas do infrator, sítio eletrônico e demais meios

de comunicação da autarquia;

d) Ciência de publicidade da celebração do ato através dos meios de comunicação da

autarquia;

Art. 6° No caso de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, será aplicada a

cláusula penal a que se refere alínea "c" do artigo anterior, somente após oportunizada a ampla

defesa e o contraditório ao infrator.

Art. 7° O Termo de Ajustamento de Conduta será publicado na forma resumida, no sítio

eletrônico do CRO-PA, bem como podendo ainda ser publicado nos demais meios de

comunicação daautarquia (mala direta, periódicos,jacebook etc):

Art. 8° O inscrito não será obrigado a firmar Termo de Ajustamento de Conduta, podendo

sempre optar pelo regular prosseguimento dos procedimentos de averiguação do Setor de

Fiscalização ou pelo próprio prosseguimento da ação ética junto à Comissão de Ética, devendo-
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se sempre quando for o caso, fazer-se o registro de que foi recusada a referida oportunidade de

celebração.

Art. 9° Possuem competência para representar a autarquia na celebração do Termo de

Ajustamento de Conduta de que trata esta norma, somentf. o Presidente do regional, o Presidente

da Comissão de Ética, ou ainda o Presidente do Setor de iscalização.

§1° A Procuradoria Jurídica do CRO-PA poderá assessorar as reuniões de celebração

de TAC.

Art. 10° Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 27 de fevereiro de 2018.

~
ROBED4l~~S~OUSA PIRES ENORI TUJI

TITO C~ .•.~,-,U\

Presidente Secretário

DOPICANÇO
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