SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – CRM-SC

DÚVIDAS RECORRENTES:
1) Como ocorre o chamamento do Defensor Dativo no CRM-SC?
R: O chamamento é feito por ordem cronológica de inscrição. O Setor de Processo Ético-Profissional do CRM-SC
fará contato diretamente com o advogado e questionará se o mesmo aceita ser nomeado.
Em caso de o médico Denunciado residir em Comarca diferente da qual resida o Defensor Dativo, será questionado
se este, ainda assim, aceita tal encargo, levando em conta que PODERÁ haver Carta Precatória para as Delegacias
Regionais do CRM-SC, a fim de colher o depoimento do médico e de eventuais testemunhas.
Este deslocamento não é custeado pelo CRM-SC, consoante assenta a Resolução, ficando à cargo do defensor.
Não havendo interesse do Defensor Dativo nesta hipótese (por conta do deslocamento), será oportunizado o
chamamento do próximo advogado inscrito.
Todas
as
Delegacias
Regionais
do
Conselho
encontram-se
no
site
do
CRM-SC:
https://crmsc.org.br/regionais/delegacias-regionais/

2) As nomeações dos Defensores Dativos são divulgadas no site do CRM-SC?
R: As nomeações são divulgadas no site do CRM-SC, com apenas as seguintes informações: Número do Processo
Ético, Nome do Advogado nomeado e número de sua inscrição na OAB/SC.
Não serão divulgados nomes das partes envolvidas (Denunciante e Denunciado), tampouco nenhuma outra
informação dos processos, pois tramitam em sigilo nos Conselhos de Medicina, conforme determina o art. 1º da
Resolução CFM nº 2.145/2016.

3) Se o médico denunciado for revel ou não localizado, há designação de audiência para
a sua oitiva?
R: Sempre haverá designação para oitiva do Denunciado. Ele comparecendo ou não, o ato será designado.
Para que o defensor receba o honorário correspondente, basta estar presente na audiência, independente do médico
comparecer ou não.

4) Gostaria de consultar meu cadastro junto a listagem dos Defensores Dativos, a fim
de tomar conhecimento em qual posição encontrou-me no chamamento.
R: A listagem encontra-se na íntegra neste site e é atualizada a cada nomeação feita.
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