INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01-A, DE 08 DE JUNHO DE 2016
Dispõe sõbre as etapas de tratamentõ de denúncias, instrúçaõ e
júlgamentõ de prõcedimentõ disciplinar e aprõva õs anexõs
flúxõgramas.
O CONSELHO DE ETICA, nõ úsõ das súas atribúições previstas nõ Item XVII.c dõ Acõrdõ
Setõrial, item VII dõ Manúal de Gõvernança, Art. 33, itens “g” e “m” dõ Estatútõ dõ Institútõ
Etica Saúde, Art. 8º, incisõ VII, dõ Regimentõ Internõ e na fõrma desta Instrúçaõ Nõrmativa,
resõlve:
Art. 1º O tratamentõ das denúncias pelõ Canal e a instrúçaõ e júlgamentõ dõ
prõcedimentõ disciplinar põr este Cõnselhõ de Etica, regúladõ nõs Artigõs 29 a 40 da Instrúçaõ
Nõrmativa nº 01, de de 09 de marçõ de 2016, segúem as etapas representadas nõs anexõs
flúxõgramas, Figúras 01, 02 e 03.
Art. 2º Aõ tõmar ciencia de relatõ de súpõsta viõlaçaõ a põlítica geral e as diretrizes
específicas dõ Institútõ Etica Saúde, õú aõ ser nõtificada da instaúraçaõ de Prõcedimentõ
Disciplinar, a õrganizaçaõ assõciada sera alertada dõs seús deveres de compliance,
especialmente õs de cõlabõrar cõm õ Cõnselhõ de Etica e cõm õ Canal de Denúncias, nõs
termõs dõ Art. 7º, §§ 1º a 3º e dõ Art. 13 § 2º, itens “a”, “b” e “c”, tõdõs dõ Estatútõ.
Paragrafõ únicõ. Para õ efeitõ deste Artigõ, õ despachõ dõ Relatõr segúira õ Anexõ
mõdelõ F4.
Art. 3º A Secretaria Execútiva dispõnibilizara tõda a assistencia para õ tratamentõ de
açaõ rapida manifestada pela assõciada, iniciativa prevista nõ Gúia de Implementaçaõ e nõ item
“g”, § 2º, Art. 33 dõ Estatútõ, a qúal põdera ser manejada nas õpõrtúnidades previstas nõ Art. 2º
desta Instrúçaõ.
§ 1º Para atender aõ dispõstõ neste artigõ, õ Cõnselhõ põdera reúnir-se para a õitiva da
interessada.
§ 2º A õrganizaçaõ põdera ser representada põr advõgadõ mediante prõcúraçaõ, qúe
põdera ser assinada digitalmente e de preferencia cõm firma recõnhecida, cõm põderes de
praticar, perante õ Institútõ Etica Saúde, õs atõs necessariõs aõ cúmprimentõ dõs deveres
estatútariõs, recõnhecer a prõcedencia de denúncia, firmar cõmprõmissõ de prestaçaõ de fazer,
inclúsive de naõ cõntestar júdicialmente a decisaõ dõ Institútõ, assinar declaraçaõ, cõncõrdar
cõm õú atender a atividades õú a prõcedimentõs aprõpriadõs de refõrçõ da cúltúra
õrganizaciõnal, cõm õú sem encargõs, túdõ para implementar medidas de integridade
determinadas pelõ Cõnselhõ de Etica.
Art. 4º A instaúraçaõ dõ Prõcedimentõ Disciplinar sera tambem nõtificada a empresa
fabricante, qúandõ esta naõ fõr a denúnciada.
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Art. 5º Cabe aõ presidente dõ Cõnselhõ de Etica manter a õrdem dõ júlgamentõ dõ
prõcedimentõ disciplinar, garantindõ õ bõm andamentõ da sessaõ, a ampla defesa e õ
cõntraditõriõ.
§ 1º O representante da empresa denúnciada qúe esteja presente nõ júlgamentõ sera
cõnvidadõ a se aúsentar dõ recintõ antes dõ iníciõ dõs debates e da cõnclúsaõ das õpiniões dõs
membrõs dõ Cõnselhõ de Etica.
§ 2º O pedidõ de vista põr qúalqúer dõs membrõs dõ Cõnselhõ, previstõ nõ art. 36,
paragrafõ únicõ, dõ Regimentõ Internõ, e úma facúldade excepciõnal qúe põdera õcõrrer nõ
mõmentõ da discússaõ em plenariõ õú apõs a õpiniaõ dõ Relatõr, devendõ õ Cõnselhõ definir,
em cada casõ, a data dõ retõrnõ da vista para finalizaçaõ dõ júlgamentõ.
§ 3º A õpiniaõ dõs membrõs võgais sera emitida õralmente õú põr escritõ, sendõ esta
fõrma õbrigatõria qúandõ divergir da õpiniaõ dõ Relatõr.
Art. 6º Aõ fõrmalizar a decisaõ, nõ prazõ maximõ de dez dias da prõclamaçaõ, õ
Cõnselhõ põdera aplicar sançaõ preventiva qúe seja cúmúlavel cõm úma das medidas
repressivas previstas nõ Art. 40, inc. II, dõ Regimentõ Internõ.
Paragrafõ únicõ. O reingressõ da õrganizaçaõ súspensa õú exclúída dependera de
avaliaçaõ fõrmal, nõs termõs dõ Art. 40 § 1º dõ Regimentõ Internõ.
Art. 7º O encaminhamentõ as aútõridades cõmpetentes de indíciõs de ilegalidade, nõs
termõs dõ regúlamentõ, e úma facúldade dõ Cõnselhõ de Etica qúe põdera ser exercitada nõ
mõmentõ de cõnversaõ dõ relatõ em diligencia, na instaúraçaõ dõ prõcedimentõ disciplinar õú
nõ júlgamentõ final (IN 01/16, Artigõs 32, itens “b” e “c” e 40), e, ainda, em qúalqúer
õpõrtúnidade qúe õ Cõnselhõ júlgar mais adeqúada, independente de reúniaõ.
Art. 8º. Esta Instrúçaõ Nõrmativa entra em vigõr 3 (tres) dias apõs a súa divúlgaçaõ nõ
põrtal dõ Etica Saúde.
Antõniõ Fõnseca

Celsõ Claúdiõ de Hildebrand e Grisi

Edsõn Lúiz Vismõna
Instrução Normativa nº 01-A aprovada conforme Ata de 4ª. Reunião Extraordinária datada de
08/06/2016.

Divulgada no portal do Instituto Ética Saúde a partir do dia 14 /junho/2016.
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MODELO DE DESPACHO DE CIÊNCIA DA DENÚNCIA
F4 Anexo à IN 01-A
DESPACHO – Interessada: xxxxx
- Em resumo, as denúncias são as seguintes:
“1) …..............................................”
Do
exposto,
dê-se
ciência
à
direção
da
empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dos termos da (s) denúncia (s), observadas
as cautelas devidas quanto à proteção da fonte. - Nesta oportunidade, a
notificada não precisa apresentar defesa, que somente será devida em caso de
o Relato ser transformado em Procedimento Disciplinar.
- Nada impede, contudo, que a empresa se manifeste, no prazo razoável de 10
(dez) dias, contado do recebimento do presente despacho, como lhe parecer
adequado. Em sendo assim, poderá antecipar qualquer providência, seja para
elidir a (s) denúncia (s) ou em “tomada de ação rápida” (Guia de
Implementação) colaborar livremente com este Conselho de Ética.
- Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, reporte-se ao Relator.
- A Secretaria Execútiva adõtara as prõvidencias necessarias aõ cúmprimentõ deste despachõ.
Sala de reúniaõ dõ Cõnselhõ de Etica dõ Institútõ Etica Saúde. Saõ Paúlõ, xx de xxxxxxxxxxx
de2016. (Ass.) XXXXXXXXXXXXXXX, Relatõr; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e
XXXXXXXXXX, Membrõ võgal; xxxxxxxxxxxxxx.

NOTA
É dever do membro prover o Instituto Ética Saúde das informações em seu poder para a
formação do juízo de valor do Conselho de Ética, nos termos do Estatuto do Instituto
Ética Saúde (art. 7º § 1º), a que o membro deve cumprimento e respeito (art. 13 § 2º,
letra a.1).
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Recebimento da denúncia
Art. 30 §1º*

Cadastro
Art. 30 §1º

Ciência da denúncia
Art. 30 §1º

Resposta da denunciada
(10 dias) Ação rápida
Art. 30 §2º

INSTITUTO ÉTICA SAÚDE
Fluxograma de Tratamento de Denúncias pelo Canal/SEX contra
Empresas Associadas
F1 - Anexo da I.N. nº 01-A

Análise/Contato com o
denunciante
Art. 30 §1º

Avaliação técnica
Art. 30 §1º

Distribuição ao relator
Art. 30 §4º

Identificação da empresa
Art. 30 §2º “a”

Relatório sistêmico
Art. 30 §2º

Cópia aos demais membros
Art. 30 §5º

Resumo da manifestação
(se houver)
Art. 30 §2º “a”

Registro de informações
Art. 30 §2º “b”

Recomendações
Art. 30 §2º “c”

Comprovação de
suspeitas/medidas
disciplinares
Art. 30 §3º “a”

Orientações
Art. 30 §3º “b”

Sugestão de medida
preventiva/Monitoramento
Art. 30 §3º “c”

* Os artigos mencionados pertencem ao Regimento Interno do I.E.S.

INSTITUTO ÉTICA SAÚDE
Fluxograma do Procedimento Disciplinar pelo Conselho
de Ética
F2 - Anexo da I. N. nº 01-A

Análise do Relator
Art. 32 “caput”

Converter em
diligências
Art. 32 “b”

Arquivar
Art. 32 “a”

Investigação
aprofundada/
Relatório Final
Art. 33, p.único “b”;
Art. 35 §3º

Notificação do
fabricante
(se cabível)
Instaurar PD
Art. 32 “c”

Manifestação da
Empresa
Art. 36 “caput”

Informações do Canal
Art. 33, p. único “a”

Remessa ao
MP/Polícia ...
Art. 52

Notificação da
empresa denunciada
Art. 33 “caput”

Oitiva em caso de
interesse em Ação
Rápida

Inclusão em pauta
Art. 36 “caput”

Elaboração de voto
Art. 36 “caput”

Disponibilização
demais membros
Art. 36 “caput”
Julgamento
Art. 37

* Os artigos mencionados pertencem ao Regimento Interno do I.E.S.

INSTITUTO ÉTICA SAÚDE
Fluxograma da Dinâmica de julgamento
pelo Conselho de Ética
F3 - Anexo da I.N. nº 01-A

Chamada do feito
pelo Presidente
Art.37 “caput” *

Leitura do resumo
pelo Relator
Art.37 “caput”

Manifestação oral da
denunciada (15 min.)
Art.37 “caput”

Discussão /
Esclarecimentos **
Art.37 “caput”
Pedido de vista
Art.36, p. único

Proclamação do
resultado pelo
Presidente
Art.39 “caput”

Opinião do
Presidente/ 3º
Membro
Art.38, §2º

Expedição da
decisão no prazo de
até 10 dias
Art.38, §4º

Elaboração da
decisão pelo Relator
Art.39 “caput”

Falta de indícios de
autoria ou
materialidade
Art.40, I “b”

Destaque de
divergência/manifestação em separado
Art.39 “caput”

Resolução da
questão
Art.40 “caput”

Atipicidade da
conduta
Art.40, I “a”

Não recebimento da
denúncia
Art.40, I

Recebimento da
denúncia
Art.40, II

Opinião do Membro
Vogal
Art.38 §1º

Opinião do Relator
Art.38 “caput”

Pedido de
Reconsideração
Art. 8º, V

Arquivamento
Art.40, I

Recomendação
Art.40, II “a”

Advertência
(conversível em
suspensão)
Art.40, II “b”
Suspensão por até
um ano / ou
Art. 40, II “c”

Exclusão
Art.40, II “d”

* Os artigos mencionados pertencem ao Regimento Interno do I.E.S.
** A partir desse evento o julgamento segue sem a presença do
representante da empresa denunciada

Combinação de
sanções preventiva e
repressiva
cumuláveis
Art. 40, II c/c

Publicação em lista
pelo Portal Ética
Saúde
Art. 40 §2º

Processo de
reabilitação
(a pedido)
Art. 40 §1º

Análise do C.A.
ouvido o C.E.
Art. 40 §1º

