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ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES LIBERAIS 
 

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
7ª REGIÃO 

 
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 4 DE ABRIL DE 2011 

 
Institui e regulamenta o Referencial de Fiscalização das atividades e do exercício profissional da Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional no âmbito da jurisdição do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
da 7ª Região, e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO - 
CREFITO-7, no uso de suas atribuições e cumprindo deliberação do Plenário, em sua 157ª Reunião Ordinária; 
Considerando o disposto nos arts. 16 e 17 da Lei No- 6.316, de 17 de dezembro de 1975; 
Considerando o disposto no art. 3º da Resolução COFFITO No- 182, de 25 de novembro de 1997; 
Considerando o quanto estabelecido no art. 2º da Resolução COFFITO No- 29, de 13 de dezembro de 1982, que 
estabelece as normas reguladoras complementares da fiscalização do exercício profissional;  
Considerando que é da competência do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região 
fiscalizar o exercício profissional das respectivas categorias, em sua jurisdição, na forma do art. 7º, III, da Lei No- 
6.316/75; 
Considerando que a atuação fiscalizadora do Departamento de Fiscalização do CREFITO-7 vem verificando 
inúmeras situações de potenciais irregularidades, bem como vem enfrentando dificuldades procedimentais para 
efetivar suas atividades; 
Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento de apuração das infrações constatadas pelos 
Fiscais do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região; 
 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS 
Art. 1º. Fica instituído o Referencial de Fiscalização das atividades e do exercício profissional da Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, na jurisdição do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7ª Região, 
que será regulado pelos termos desta Resolução. 
 
CAPÍTULO II - DA INFRAÇÃO 
Art. 2º. Entende-se por infração o não atendimento de obrigação ou dever instituído em lei ou em outras normas 
pertinentes ao exercício profissional da Fisioterapia e/ou da Terapia Ocupacional. 
Parágrafo Primeiro: A infração disciplinar compreende tanto o ilícito ético como o administrativo e o ético-
administrativo. 
Parágrafo Segundo: A apuração dos ilícitos referidos no parágrafo anterior pode ser objeto de processo distinto 
para cada um deles e a punição aplicada pelo CREFITO-7 independe da punição do infrator com base em 
legislação de outra natureza. 
Parágrafo Terceiro: A autuação do infrator em razão das condições tipificadas nesta Resolução não o isenta das 
infrações de natureza ética, apuradas em processo específico, as quais continuam a ser regidas pelo Código de 
Ética Profissional e pelo Código de Processo Disciplinar, aplicáveis à Fisioterapia e à Terapia Ocupacional. 
 
Art. 3º. O autor da infração pode ser: 
I - a pessoa física do Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional inscrito no CREFITO-7; 
II - a pessoa física que, embora possuidora da formação universitária necessária para o exercício profissional da 
Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, não tenha a habilitação legal conferida pela inscrição no CREFITO-7; e 
III - a pessoa jurídica que se dedique à: 
a) prática, com finalidade lucrativa ou não, de qualquer conduta, procedimentos ou técnicas privativas do 
exercício profissional da Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, executados em razão da atividade básica ou em 
razão da prestação de serviços decorrentes desta, nos termos da Lei No- 6.839, de 30 de outubro de 1980; 



b) industrialização, comércio, arrendamento ou locação de equipamento, aparelho ou instrumental destinado à 
utilização na prática de conduta, procedimentos ou técnicas privativas do exercício profissional da Fisioterapia ou 
Terapia Ocupacional; 
c) o ensino ou supervisão, com finalidade lucrativa ou não, da prática de qualquer conduta, procedimentos ou 
técnicas privativas do exercício profissional da Fisioterapia ou Terapia Ocupacional. 
IV - a pessoa, vinculada ou não ao CREFITO-7, que exerça cargo ou função de administração, direção, gerência, 
coordenação, ou qualquer outra função similar, das pessoas jurídicas enquadradas no inciso anterior. 
Parágrafo Único: Responde solidariamente pela infração quem, de qualquer modo, concorrer para sua prática ou 
dela se beneficiar. 
 
Art. 4º. As infrações são classificadas em três níveis de gradação, estabelecidos conforme a gravidade da 
conduta e o dano dela decorrente, sendo: 
I - de NÍVEL I, as leves; 
II - de NÍVEL II, as médias; e 
III - de NÍVEL III, as graves. 
 
CAPÍTULO III - DOS TIPOS DE PENALIDADE 
Art. 5º. Sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, as penalidades aplicáveis às infrações previstas nesta 
Resolução são: 
I - Advertência; 
II - Repreensão; 
III - Multa; 
IV - Suspensão do exercício profissional ou do registro da empresa pelo prazo de até 03 (três) anos; 
V - Cancelamento do registro profissional ou da empresa. 
Parágrafo Único. Em caso de infrações a dois ou mais dispositivos desta Resolução, é permitida a cominação de 
penalidades cumulativas, na forma dos respectivos dispositivos infringidos. 
 
Art. 6º. As penalidades de natureza pecuniária decorrentes da presente Resolução serão aplicadas com base na 
Unidade Padrão de Multa - UPM, cujo valor unitário será equivalente ao valor fixado para a anuidade devida 
pelos profissionais inscritos no CREFITO-7. 
Parágrafo único: O valor da UPM será corrigido na mesma proporção da correção fixada para as anuidades 
devidas pelos profissionais inscritos no CREFITO-7. 
 
Art. 7º. O valor da multa, quando cabível, será proporcional ao nível de classificação da infração cometida, a 
saber: 
I - Infração Nível I - Multa de 02 (duas) UPM; 
II - Infração Nível II - Multa de 05 (cinco) UPM; 
III - Infração Nível III - Multa de 10 (dez) UPM. 
Parágrafo Primeiro: No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro em relação ao valor aplicado pela 
infração anterior, salvo disposição em contrário nesta Resolução; 
Parágrafo Segundo: Decorridos 05 (cinco) anos após o efetivo cumprimento ou extinção da penalidade imposta, 
por decisão transitada em julgado, o infrator retornará à condição de primário, não sendo considerado reincidente 
em caso de nova infração idêntica à anterior; 
 
Art. 8º. Ao infrator fica assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa, em qualquer estágio do processo 
de apuração da infração, na forma da legislação vigente. 
Parágrafo Único: A inobservância do disposto neste artigo implica na anulação do respectivo processo, devendo 
esta ser declarada de ofício pelo Presidente do CREFITO-7. 
 
Art. 9º. Sem prejuízo do processo ético disciplinar cabível, o não pagamento da penalidade de multa no prazo 
que for estabelecido, implicará na inscrição do débito na Dívida Ativa da entidade, seguida da imediata e 
respectiva cobrança judicial. 
 
Art. 10. O cumprimento da penalidade imposta não isenta o infrator da obrigação de providenciar sua 
regularização perante o CREFITO-7, sob pena da aplicação de novas sanções, inclusive para fins de 
reincidência, bem como da adoção das medidas judiciais cabíveis a fim de fazer cessar a infração. 
 
CAPÍTULO IV - DAS INFRAÇÕES EM ESPÉCIE 
Art. 11. São infrações passíveis de sanção por parte do CREFITO-7, sem prejuízo de outras eventualmente 
previstas na legislação vigente: 
I - Das Infrações de Nível I (Leves): 
a) Estabelecer prioridade para o atendimento por razão que não seja imposta por lei ou pela urgência requerida 
no caso. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02 (duas) UPM 



b) Desrespeitar os valores culturais, étnicos, a orientação sexual e o sentimento religioso do paciente. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
c) Desrespeitar o direito do paciente de decidir sobre sua pessoa e seu bem estar. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
d) Prestar serviço gratuito, a preço ínfimo, ou cooperar para que seja prestado, ressalvadas as exceções 
contidas no Código de Ética Profissional. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
e) Contratar ou manter profissional mediante remuneração ínfima, ainda que com o consentimento deste. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
f) Afixar tabela de honorários fora do recinto do exercício da atividade ou promover sua divulgação de forma 
incompatível com a dignidade profissional ou consentir na prática. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
g) Omitir a indicação do número de inscrição e/ou do registro no CREFITO-7 em documentos, placas, anúncios e 
qualquer outro veículo de comunicação. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
h) Utilizar titulações indevidas ou não regulamentadas. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
i) Pessoa jurídica que industrialize, comercialize, arrende ou alugue equipamentos de uso da Fisioterapia ou 
Terapia Ocupacional, exercendo suas atividades sem o devido registro do CREFITO-7. 
Penalidade: Advertência 
Reincidência: Multa de 02(duas) UPM 
II - Das Infrações de Nível II (Médias): 
a) violar segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento ou concorrer para violação ou deixar de exigir de 
profissional sob sua direção a observância do sigilo. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional b) Praticar atos de concorrência desleal ou consentir 
na sua prática. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional c) Recusar ou abster-se de prestar assistência por 
motivo ligado à etnia, nacionalidade, credo político, religião, sexo, orientação sexual ou condição sócio-
econômica. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
d) Desrespeitar o natural pudor e a intimidade do paciente. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional 
e) Abandonar, sem justo motivo, o paciente em meio a tratamento, ou concorrer para o abandono. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
f) Admitir ou manter estagiários sem a interveniência da Instituição de Ensino Superior competente, ainda que 
sob a supervisão de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
g) Administrar ou colaborar para a administração de tratamento desnecessário, antiético, proibido ou não 
regulamentado pela legislação, ou que se sabe ineficiente, ainda que com o consentimento do paciente ou de 
seu representante legal. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
h) Consentir ou cooperar, mediante remuneração ou não, para que o próprio nome ou o de outro profissional 
conste do quadro técnico, ou registro congênere, com a finalidade de conferir ao local condição legal de nele ser 
praticada qualquer conduta privativa do exercício profissional da fisioterapia ou terapia ocupacional. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional i) Receber ou pagar comissão, remuneração ou 
qualquer outra vantagem, pecuniária ou não, que não corresponda a serviço efetivamente prestado. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Multa de 10 (dez) UPM 



j) Manter, na qualidade de sócio, diretor, gerente, administrador, responsável técnico, ou função afim, 
estabelecimento onde sejam desrespeitados princípios éticos, ou não seja assegurada autonomia plena para o 
exercício profissional, ou inexistam condições que garantam a adequada assistência ao paciente. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
l) Demitir de cargo, função ou emprego, profissional que serecuse a praticar ato ou aceitar condições de trabalho 
que contrariem a legislação, ou impor tais condições para admissão, designação ou nomeação, ou para a 
manutenção do profissional no estabelecimento. 
Penalidade: Multa de 05 (cinco) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
m) Pessoa Jurídica, estabelecimento, órgão ou instituição de qualquer natureza, com ou sem finalidade lucrativa, 
que prestem serviços de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional, exercendo suas atividades sem o regular e efetivo 
registro no CREFITO-7. 
Penalidade - Multa de 5 (cinco) UPM 
Reincidência - Suspensão do serviço 
III - Das Infrações de Nível III (Graves): 
a) Praticar ou permitir a prática de conduta, procedimento ou técnica privativa das profissões com falta de zelo, 
probidade e decoro, ou inobservância dos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e da Lei, em 
detrimento da honra, da dignidade e do prestígio das tradições das profissões. 
Penalidade: Multa de 10 (dez) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional 
b) Desrespeitar a vida humana, considerada esta desde a concepção até a morte, ou participar de ato em que 
voluntariamente se atente contra a vida, ou que coloque em risco a integridade física ou psíquica do ser humano. 
Penalidade: Suspensão do registro ou licença profissional  
Reincidência: Cancelamento do registro ou licença profissional 
c) Negar ou concorrer para que seja negada assistência em caso de urgência ou emergência, na falta do 
profissional especializado para garanti-la. 
Penalidade: Suspensão do registro ou licença profissional  
Reincidência: Cancelamento do registro ou licença profissional d) Prescrever medicamento, ou praticar ato 
cirúrgico. 
Penalidade: Suspensão do registro ou licença profissional 
Reincidência: Cancelamento do registro ou licença profissional 
e) Cooperar em prática destinada a antecipar a morte do paciente. 
Penalidade: Cancelamento do registro ou licença profissional  
f) Prestar ao paciente serviço que, por sua natureza, incumba a outra categoria profissional, sem a devida 
habilitação legal, salvo em caso de emergência, epidemia, calamidade pública ou grave crise social. 
Penalidade: Suspensão do registro ou licença profissional Reincidência: Cancelamento do registro ou licença 
profissional g) Exercer a profissão ou permitir o seu exercício sem a habilitação legal conferida pela inscrição ou 
registro no CREFITO-7, ainda que se trate de bacharel em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional. 
Penalidade: Multa de 10 (dez) UPM 
Reincidência: Multa de 10 (dez) UPM 
h) Associar-se ou aliar-se, por qualquer forma, com pessoa que pratique sem o indispensável amparo legal, 
atividade de fisioterapia ou terapia ocupacional, ou consentir em tal prática. 
Penalidade: Multa de 10 (dez) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional 
i) Ser conivente, sob qualquer hipótese, com crime, contravenção penal ou ato que infrinja princípio ético-
profissional. 
Penalidade: Multa de 10 (dez) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional 
j) Obstaculizar a ação de Agente Fiscalizador do CREFITO-7, devidamente identificado, mediante negativa de 
acesso, ocultação de informações, documentos, equipamentos, profissionais, prestação de informações 
inverídicas, ou qualquer outra conduta destinada a dificultar a constatação da verdade dos fatos. 
Penalidade: Multa de 10 (dez) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
l) Permitir prática de atividades de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional por pessoa leiga, ainda que na presença 
ou sob a supervisão de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional. 
Penalidade: Multa de 10 (dez) UPM 
Reincidência: Suspensão do registro ou licença profissional  
Parágrafo Único. As infrações e as penalidades previstas neste artigo são incidentes tanto às pessoas físicas 
como às pessoas jurídicas, na forma desta Resolução. 
 
CAPÍTULO V - DO PROCESSO E PROCEDIMENTOS 
Seção I - Do Auto de Infração 
Art. 12. Constatada a conduta infratora, será lavrado Auto de Infração, que deverá conter os seguintes 
elementos, sob pena de nulidade: 



I - Nome ou razão social do infrator, bem como sua qualificação; 
II - Data, hora e local da constatação da infração; 
III - Descrição completa da infração; 
IV - Dispositivo legal ou normativo infringido; 
V - Penalidade decorrente da infração constatada; 
VI - Prazo para defesa do infrator, o local de sua apresentação e a quem deve ser dirigida; 
VII - Advertência de que, em não sendo apresentada defesa no prazo cabível, será aplicada de plano a 
penalidade pertinente, sendo, inclusive, executada a cobrança da penalidade de multa, quando for o caso, 
através de boleto bancário a ser enviado ao infrator, em parcela única, com vencimento de até 15 (quinze) dias. 
 
Art. 13. O Auto de Infração deverá ser entregue, pessoalmente, ao infrator ou ao seu representante legal, 
gerente, diretor, sócio, administrador, responsável técnico, ou quem exerça função afim, que deverá receber o 
Auto e exarar seu ciente na respectiva contrafé. 
Parágrafo Primeiro: Não sendo encontrado o infrator, ou qualquer das pessoas mencionadas no caput deste 
artigo, o Agente de Fiscalização retornará ao local por mais duas vezes, a fim de cumprir a diligência; 
Parágrafo Segundo: Frustradas as tentativas mencionadas no parágrafo supra, e em havendo suspeita de 
ocultação ou qualquer outra tentativa de obstaculizar a diligência, deverá o Agente de Fiscalização informar a 
qualquer preposto que se encontre no local de que, em data e horário marcados, retornará ao local a fim de 
entregar o Auto de Infração, sob pena de considerar ciente o infrator, para todos os fins legais; 
Parágrafo Terceiro: No dia e hora marcados, o Agente de Fiscalização retornará ao local e, em não encontrando 
o infrator, ou qualquer das pessoas mencionadas no caput deste artigo, deixará o Auto de Infração no local, 
lavrando certidão do ocorrido e dando por ciente seu destinatário. 
 
Seção II - Do início do Processo  
Art. 14. O processo administrativo a que se refere esta Resolução será organizado em autos próprios, com o 
número e ano de sua instauração, seqüenciado em folhas numeradas e rubricadas pelo funcionário do 
CREFITO-7. 
 
Art. 15. O processo se inicia com o Auto de Infração que, após lavrado e devidamente certificado pelo Agente de 
Fiscalização, será encaminhado para a Secretaria do CREFITO-7 a fim de que sejam abertos os autos 
pertinentes. 
Seção III - Da Defesa 
 
Art. 16. O autuado poderá apresentar defesa ao Auto de Infração, em petição escrita e dirigida ao Presidente do 
CREFITO-7, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da ciência do Auto Infração. 
Parágrafo Único. Para a apresentação da defesa, bem como para a prática de todos os outros atos do processo, 
o autuado poderá constituir advogado devidamente habilitado mediante instrumento de mandato, na forma da 
legislação vigente. 
 
Art. 17. Não sendo apresentada defesa, ou sendo oferecida fora do prazo estabelecido nesta Resolução, o Auto 
de Infração será confirmado de plano, por meio de despacho do Presidente do CREFITO-7, que determinará a 
execução imediata da penalidade aplicável. 
 
Art. 18. Recebida a defesa, o Presidente do CREFITO-7 abrirá vistas do processo ao Departamento de 
Fiscalização - DEFIS, para que apresente sua manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, prorrogável por igual 
período, mediante requerimento formulado por escrito ao Presidente do CREFITO-7. 
 
Seção IV - Da Instrução 
Art. 19. Cumpridas as formalidades descritas nas seções anteriores, o Presidente nomeará Comissão composta 
por 03 (três) membros, todos Conselheiros, efetivos ou suplentes, à qual caberá o julgamento do processo, 
dentre eles o Conselheiro Relator, a quem caberá a condução da instrução processual e a apresentação do 
Relatório Final do processo. 
 
Art. 20. O Conselheiro Relator intimará o autuado a manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as provas 
que pretende produzir no processo. 
 
Art. 21. Havendo necessidade de produção de prova testemunhal, ou do depoimento pessoal do autuado ou do 
seu representante legal, o Conselheiro Relator designará audiência de instrução para esse fim, a realizar-se na 
sede do CREFITO-7, intimando o autuado do dia e horário marcados. 
 
Art. 22. O autuado deverá arrolar as testemunhas que pretende inquirir em até 72 (setenta e duas) horas antes 
da data designada para a audiência de instrução, em número máximo de 03 (três) testemunhas, devendo 
conduzi-las ao CREFITO-7 por seus próprios meios, independentemente de intimação, sob pena de preclusão 
da prova. 
 



Art. 23. Será admitida a juntada de documentos em qualquer fase do processo, até o seu julgamento. 
 
Art. 24. O autuado, ou seu procurador legalmente habilitado, terá vistas do processo a qualquer tempo, na sede 
do CREFITO-7, podendo requerer cópias do mesmo, que serão fornecidas mediante recolhimento de custas 
destinadas à produção das fotocópias. 
 
Art. 25. Concluída a instrução, o processo será encaminhado à Procuradoria Jurídica do CREFITO-7 para que 
seja emitido Parecer acerca de sua regularidade formal e da eventual necessidade da produção de novas 
provas. 
Seção V - Do Relatório e Julgamento 
 
Art. 26. O Relator apresentará seu Relatório no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão da instrução 
processual, prorrogável por igual período, mediante despacho do Presidente do CREFITO-7. 
 
Art. 27. Do Relatório constará a descrição dos fatos, das alegações da defesa do autuado e das provas 
produzidas no processo, bem como a fundamentação e o voto do Relator acerca da confirmação ou 
arquivamento do Auto de Infração. 
 
Art. 28. O Relator designará data para reunião da Comissão de Instrução do processo, onde será realizada a 
leitura do Relatório e do seu voto, devendo os demais membros votarem contra ou a favor do Relatório. 
Parágrafo Único. É facultado a qualquer membro da Comissão pedir vistas dos autos, antes de proferir seu voto, 
suspendendo-se a sessão por 05 (cinco) dias, até o pronunciamento de todos os membros da Comissão. 
 
Art. 29. A decisão da Comissão de Instrução será lavrada na forma de Acórdão, e será enviada ao autuado pela 
Secretaria do CREFITO-7, via carta registrada. 
 
Seção VI - Dos Recursos 
Art. 30. Do Acórdão que decidir pela aplicação de qualquer penalidade caberá recurso ao Plenário do CREFITO-
7, com efeito suspensivo, nas condições seguintes: 
I - voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência da decisão; 
II - ex officio, quando for aplicada penalidade de suspensão ou cancelamento do registro profissional ou da 
empresa autuada. 
 
Art. 31. Recebido o Recurso, o Presidente o incluirá na pauta da próxima Reunião Plenária do CREFITO-7, onde 
será lido juntamente com o Acórdão recorrido, facultando-se vistas dos autos a qualquer membro do Plenário. 
Parágrafo Primeiro. Durante a mesma sessão plenária, todos os Conselheiros que desejarem ter vistas dos 
autos deverão manifestar seu pedido ao Presidente do CREFITO-7, que deferirá prazo de 05 (cinco) dias para 
cada Conselheiro que assim o desejar, suspendendo a apreciação do Recurso e o incluindo na pauta da próxima 
Reunião Plenária possível. 
Parágrafo Segundo. Havendo empate nos votos dos Conselheiros, o voto de minerva caberá ao Presidente do 
CREFITO-7. 
Parágrafo Terceiro. A decisão final do Plenário será lavrada na forma de Acórdão, e será enviada ao autuado 
pela Secretaria do CREFITO-7, via carta registrada. 
 
Art. 32. Transitada em julgado a decisão, o CREFITO-7 promoverá o arquivamento do Auto de Infração ou a 
execução da penalidade aplicada, na forma desta Resolução. 
 
CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 33. As infrações previstas no art. 16 da Lei No- 6.316/75 serão apuradas de acordo com os preceitos legais 
e normativos pertinentes, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nesta Resolução, quando for o 
caso. 
 
Art. 34. No caso de infração cometida por pessoa leiga ou por empresa não registrada no CREFITO-7, deverão 
ser adotadas junto aos órgãos competentes do Poder Público as medidas cabíveis para fazer cessar a conduta 
infratora e, se for o caso, para a aplicação de sanções complementares. 
 
Art. 35. A aplicação das penalidades previstas nesta Resolução não exclui, sob nenhuma hipótese, a incidência 
de outras sanções eventualmente previstas em lei ou em outras normas administrativas aplicáveis ao exercício 
da profissão de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. 
Parágrafo Único. Quando a infração implicar em sanções de natureza cível ou criminal, a adoção de providências 
imediatas junto aos órgãos competentes, inclusive do Poder Judiciário, constitui procedimento necessário a que 
está obrigado o CREFITO-7, por sua diretoria, empregados e assessorias técnicas. 
 
Art. 36. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ ROBERTO BORGES DOS SANTOS 



 


