LEI Nº 4.324, DE 14 DE ABRIL DE 1964.
Institui o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia, e dá outras providências.

DECRETO No 68.704, DE 3 DE JUNHO DE 1971.
Regulamenta a Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964.
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DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO
Em seu art. 5º, inciso XIII[6], a Constituição da República assegura o livre exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que
a lei estabelecer.
A competência legislativa para estabelecer normas relativas às condições para o exercício de
profissões foi atribuída à União, conforme dispõe o inciso XVI do art. 22 da Carta de 1988[7].
Por força do art. 21, XXIV, da Constituição[8], também cabe à União cuidar da inspeção do
trabalho, o que inclui o poder-dever de fiscalizar o exercício de profissões, em especial
aquelas cujo exercício demanda o atendimento de condições fixadas por lei federal.
Por conseguinte, compete à União legislar a respeito do exercício de profissões, assim como
fiscalizar o cumprimento da legislação que estabeleça condições para o exercício de
atividades profissionais.
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Do CFO e dos CRO’s
O Conselho Federal de Odontologia e os 27 Conselhos Regionais de
Odontologia, criados pela Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964 e,
posteriormente, instituídos pelo Decreto nº 68.704, de 3 de junho de 1971,
formam em seu conjunto uma Autarquia.
Art. 37, XIX da CF – somente por lei específica poderá ser criada
autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último
caso, definir as áreas de sua atuação
Tanto o CFO quanto cada CRO são dotados de personalidade jurídica de direito
público, com autonomia administrativa e financeira.
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Histórico
Nos anos 60, bem no início, começou um movimento na Odontologia brasileira,
que teve como meta a criação dos Conselhos de Odontologia. À época existia o
Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia (SNFO), que enviou ao
Ministério da Saúde uma minuta de projeto de lei, que teve a melhor das
acolhidas. Através da Exposição de Motivos nº 185, de 31 de agosto de 1960, o
tema foi submetido à apreciação do então Presidente da República, João
Goulart.
O Poder Executivo, com a Mensagem nº 357, de 27 de setembro de 1960,
encaminhou o projeto ao Congresso Nacional, que, após tramitação normal, foi
convertido na Lei nº 4.324, de 14 de abril de 1964.
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Criação dos Conselhos
Pela nova Lei, foram criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de
Odontologia, constituídos em seu conjunto em uma Autarquia, sendo cada um
deles dotado de personalidade jurídica e de direito público, com autonomia
administrativa e financeira e com a finalidade de supervisionar a ética
profissional em toda a República, cabendo-lhes zelar pelo perfeito desempenho
ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a
exercem legalmente.
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CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA
Cabe aos Conselhos Regionais de Odontologia ser uma extensão da atuação do
CFO em cada Estado, buscando cada vez mais a descentralização das ações
administrativas e de fiscalização.

Segundo o Artigo 11 da Lei nº 4.324 de 14/04/1964, compete aos Conselhos
Regionais:
controlar inscrições e cancelamentos dos profissionais registrados em seus
quadros;
fiscalizar em âmbito local o exercício da profissão;
deliberar e julgar infrações à ética profissional; expedir carteiras profissionais;
entre outros.
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A principal finalidade dessas autarquias é a supervisão da ética odontológica
em todo o território nacional, cabendo-lhes zelar e trabalhar pelo bom conceito
da profissão e dos que a exercem legalmente.
Para cumprir essa missão, o CFO legisla por meio de Atos Normativos, julga
Processos Éticos e centraliza as informações sobre cursos de Especialização
registrados e reconhecidos, bem como sobre o número de inscritos em todo o
Brasil, entre Cirurgiões-Dentistas, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnicos em Saúde
Bucal, Técnicos em Prótese Dentária, Auxiliares de Prótese Dentária e Clínicas
Odontológicas.
O Portal do CFO viabiliza o acesso às informações e ações concentradas por esta
Autarquia, além de oferecer uma série de serviços online. Isso possibilita o
contato mais direto e próximo tanto para a classe odontológica como para a
população em geral, que, em última análise, é a razão de existir do CFO e CROs.
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