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Atuação da Comissão de Ética 

1. Objetivo e dinâmica 

 
A Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte (CRO-RN) tem por objetivo apurar as ocorrências de infrações á ética odontológica, aplicando inclusive 
penalidades administrativas e pecuniárias quando cabível, além de prestar consultoria aos profissionais da área e a população em geral, de modo a tentar garantir o perfeito desempenho 
da odontologia em todo o território Estadual.  
A Comissão de Ética desempenha suas funções geralmente a partir de representação de populares, profissionais da odontologia, comissão de fiscalização, órgãos ou entidades diversas, 
ou ainda de ofício por iniciativa do presidente do Conselho. Essas representações são autuadas em forma de processo administrativo, recebendo uma numeração individual que as 
identifica. O processo então segue um rito que se inicia a partir de parecer inicial da comissão pelo acolhimento ou não da representação, baseado em critérios objetivos estabelecidos 
pelo código de processo ético bem como o enquadramento da suposta infração no código de ética odontológica, tal parecer é então referendado ao presidente do Conselho que 
determina a apuração ou arquivamento do processo. Além dos processos administrativos a Comissão também faz o papel de orientar no tocante as dúvidas a respeito de condutas na 
odontologia, tais orientações se dão presencialmente ou por e-mail.   
 

2. Composição 
 

A composição da Comissão de Ética está prevista no Art.6º do código de processo ético (Resolução CFO nº 59/2004): 
Art. 6º - As Comissões de Ética terão caráter permanente e deverão ser constituídas, através da indicação do Presidente do Conselho, por 3 (três) Conselheiros Efetivos e Suplentes, 
cabendo a Presidência a Conselheiro Efetivo.  
Durante o ano de 2021 a Comissão teve a seguinte composição: 
 

MARCO AURÉLIO MEDEIROS DE MELO PRESIDENTE – CONSELHEIRO EFETIVO 

GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO MEMBRO – CONSELHEIRO SUPLENTE 

EMERSON PIMENTA DE MELO MEMBRO – CONSELHEIRO SUPLENTE 

LUIZ EDUARDO RODRIGUES JULIASSE* MEMBRO – CONSELHEIRO EFETIVO 
* Substituiu o membro Emerson Pimenta de Melo a partir de 12/05/2021, conforme Portaria CRO-RN-013/2021. 

 

3. Desempenho 
 
Em 2021 a Comissão de Ética retornou aos poucos, devido os protocolos do COVID-19, com acúmulo de processos abertos de anos anteriores que estavam suspensos em 2020. Os 
processos em trâmite tiveram os prazos suspensos e o atendimento ao público foi restringido. A Comissão analisou 32 denúncias de infração sendo 32 processos abertos, 13 audiências 
realizadas e ao final foram julgados 05 processos. Nem todos os processos passaram por audiência de conciliação e instrução, haja vista intercorrências com as partes que não puderam 
comparecer diante da enfermidade pandêmica. No período também foram julgados 05 processos de anos anteriores que ainda estavam em trâmite. 
 

ATIVIDADES COMISSÃO DE ÉTICA ANO DE 2021 
   

DENÚNCIAS 
APURADAS 

PROCESSOS ABERTOS 
AUDIÊNCIAS 
REALIZADAS 

JULGAMENTOS 
REALIZADOS 

SANÇÕES MULTAS APLICADAS 
ENCAMINHAMENTO DE 

EXERCÍCIO ILEGAL AO MP 

32 32 13 
05 (sendo 04 

condenações e 01 
absolvição) 

04 (Todas de Advertência 
Confidencial em Aviso 

Reservado) 
04 01 

Fonte: Comissão de Fiscalização CRO-RN (2021). 


