DENÚNCIA PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL
Informações preliminares: Para que a denúncia seja acatada, o denunciante deverá observar se realmente os fatos
estão relacionados à conduta profissional do médico veterinário ou do zootecnista, conforme prevista do Código de
Ét ica. Para o preenchimento leia antes as informações no final deste formulário.

1.

AUTUAÇÃO (preenchime nto pelo protocolo CRMV/DF)
Nº PROTOCOLO:

2.

DENUNCIANTE:

NOME:
Profissão:
RG:
Endereço:
Bairro :
Cep:
Complementação:

3.

CPF:
Cidade
Fone:

DENUNCIADO:

NOME
Nome do estabelecimento:
Profissão:
Endereço comercial:
Bairro:
Complementação:

CRMV – DF:
Cidade:

Cep:

3.1. Normas envolvidas: Resolução CFM V nº 875 de 12/12/07 – Aprova o Código de Processo Ético-Profissional:
Resolução CFM V nº 722 de 16/08/02 – Aprova o Cód igo de Ét ica do Médico Veterinário; Resolução CFM V nº 413
de 10/ 12/ 82 – Aprova o Código de Ética Zootécnico.
3.2. Informações disponíveis no site: www.cfmv .org.br
3.3. O formu lário preenchido deverá ser entregue na sede do CRM V.
3.4. A denúncia poderá ser feita d iretamente pela parte interessada ou por advogado devidamente constituído
(procuração pública);
3.5. Se a denúncia preencher os requisitos legais, o Processo Ético-Profissional será instaurado pelo Presidente do
CRM V. As fases procedimentais seguintes: 1ª) Designação do conselheiro instrutor; 2ª) defesa; 3ª) audiências; 4ª)
alegações finais; 5ª) designação conselheiro relator; 6ª) ju lgamento em 1ª instância; 7ª) Recurso de apelação; 8ª)
julgamento em 2ª instância – CFM V.
3.6. As testemunhas deverão ser apresentadas pelas partes;
3.6. Penas disciplinares aplicáveis: a) advertência confidencial, em aviso reservado; b) c ensura confidencial, em
aviso reservado; c) censura pública, em publicação oficial; d) suspensão do exercício profissional por 3 meses; e)
cassação do exercício profissional;

4.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

Indicar o artigo do Código de Ét ica Profissional do Médico Veterinário ou do Zootecnista.- ver a norma:

5.

DAS PROVAS:

Documentos: (Listar

os documentos anexados a este formulário. Também poderá ser juntado a qualquer momento durante a

instrução).

6.

ANEXO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DOS FATOS:
(Descrever os fatos ocorridos e objeto da denúncia)

______________, ____/_____/_______. _____________________________
assinatura

