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Serviço Público Federal

ATADA 2' SESSÃO DA IV REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2019 DO 70
CORPO DE CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM
RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2019.

1Às dez horas e quinze minutos do dia dois do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, na
2 sede própria do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, sito no SRTVN, Quadra 701,
3 Bloco P, Edificio Brasília Rádio Center, Salas 2.060/2.062, Brasília, Distrito Federal, realizou-se
4 a Segunda Sessão da IV Reunião Plenária Extraordinária de 2019 do 70 Corpo de
5 Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros
6 Efetivos: TR. Manoel Benedito Viana Santos - Presidente, TR. Adriano Célio Dias - Secretário,
7 TR. Abel dos Santos - Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de
8 Oliveira, TR. Sandoval Kehrle, TR. Luciano Guedes, TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza e a
9 Conselheira TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplente: TR. Jorge Chemicharo, com direito a
10voz e sem direito a voto na forma regimental. PAUTA: PROCESSO ADMININSTRATlVO
11CONTER N° 51/2017 - CENTRALIZAÇÃO DE MATÉRIA EM DESFAVOR DO CRTR 58
12REGIÃO, POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO DO ART. 10,INCISOS V,VI, XVIII E XX, alinea
13 "a" da RESOLUÇÃO CONTER N° 14, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016. - Conselheiro
14 Intermediador: TR. Antônio Eudes de Oliveira. Em continuidade aos trabalhos, o Diretor
15Presidente apresentou o objeto da pauta, e informou a presença dos seguintes (além dos
16 conselheiros do CONTER já anteriormente citados): DR. Felipe Carvalho de O. Lima (OAB
17280437-SP), Marcela Cristina Arruda Nunes (OAB 283401-SP), Luís Felipe Marcondes D.
18 de Queiroz (OAB 3S7320-SP), Dr. Júlio César do Monte (OAB 82.200-RJ) Antonio Facin
19 (02987-8), Joselias Rodrigues da Silva (CRTR 27967T), Cloifi Cardoso Faria Bueno (CRTR
20 1449sT) e Julio César dos Santos ( CRTR s094T) além dos assessores jurídicos do CONTER:
21 Dr. Marcelo Pinto (OAB 21180IBA), Dra. Vanessa Santos Arruda (40944/DF) e Dr. Victor
22 Alves Martins (OAB 21804mF) passando a palavra ao Conselheiro Relator para leitura do
23 parecer, o qual se manifestou, pedindo que o Diretor Secretário TR. Adriano Célio Dias,
24 realizasse a leitura do voto, antes do início da leitura, a Dra. Marcela Cristina requereu uma
25 questão de ordem, postulou a sustentação oral, em seguida o Diretor Presidente informa aos
26 presentes que conforme a Resolução CONTER na 14, de 10de setembro de 2016 onde prevê
27 em seu art. 22 ~ Parágrafo único: Art. 22. O Relator proferirá seu voto no prazo de 10 (dez)
28 dias contados de sua intimação pelo CONTER e o lerá na Reunião da Diretoria Executiva do ,

. 29 CONTER, convocada para tal fim. Parágrafo único: Não haverá Revisor, nem sustentação oral t
.) O nos Processos de Intervenção. O conselheiro TR. Luciano Guedes informa que no art. 152 do
..)...•3 código de Processo Administrativo do CONTER prevê o que segue: Art 152. O Relator ~
---32 procederá à leitura do relatório de seu voto em reunião do Plenário do CONTER/CRTR, e, após /

33 sustentação oral, proferirá o voto. O Dr.Marcelo explicou que a Resolução CONTER na 14, de
3410 de setembro de 2016, é que diSP,~;sobre normas gerais de intervenção do C7/JítEzOS i
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35 CRTRs, nomeação de Diretoria Executiva Provisória e critérios para recomposição do Corpo de
36 Conselheiros e dá outras providências, sendo clara em no art.22 ~ Parágrafo Único quanto a
37 inexistência de sustentação no processo de intervenção. O Dr. Júlio César do Monte requereu
38 com base no art.152 do CPA, a ampla defesa e contraditório, pedido esse corroborado pela Dra.
39 Marcela Cristina que requer deixar registrado o pedido de ampla defesa e contraditório com base
40 também no código de processo civil e estatuto da advocacia, ao pleno, em forma de sustentação
41 oral com finalidade de não gerar nulidade do processo. Seguiram os debates, sendo que alguns
42 conselheiros manifestaram aos demais quanto ao pedido de sustentação oral como segue: O
43 conselheiro TR. Luciano Guedes informou aos presentes que prosseguia com interesse de ouvir a
44 defesa, invocando o princípio da razoabilidade a fim de esclarecer as questões fáticas do
45 processo. O conselheiro TR. Marcos Junior, informou que se utilizando de sua prerrogativa de
46 conselheiro, requer ouvir o pedido de sustentação oral por parte dos advogados e conselheiros
47 presentes, dada a palavra aos assessores jurídicos, o Dr. Victor Martins informou que nos autos
48 processuais já constam todos os documentos e defesas apresentados no decorrer das fases do
49 Processo Administrativo CONTER n° 51/2017, sem previsão de tal ação ocorrer no processo
50 em comento, com vistas a evitar a nulidade do mesmo mediante a violação da norma. O Dr.
51 Marcelo ratificou o entendimento, demonstrando que o descumprimento da norma pelo plenário
52 traria nulidade ao feito. A Dra. Marcela Cristina, requer que consta na ata a violação das
53 prerrogativas do advogado por entender que houve alegação de "balburdia" quando se referiu a
54 sustentação oral e a suposta procrastinação por parte dos demais advogados que ao ver da
55 procuradora apenas exerciam a legitima defesa dos seus representados, alega que os advogados
56 devem esgotar todas as instâncias, que a quantidade de pessoas não deve ser óbice a sustentação,
57 continua alegando, segundo a questão de ordem, que a nulidade do ato administrativo que fez
58 voltar o presente julgamento não abordou os efeitos decorrentes da declaração de nulidade do ato
59 administrativo, que houve má compreensão dos efeitos pois deveria ter anulado a intervenção. O
60 Dr. Júlio César do Monte alega que a intimação deferiu o direito de sustentar questão de ordem,
61 portanto questiona, onde nos autos está o esclarecimento dos conselheiros suplentes que não se
62 manifestaram, alega que a questão de ordem é de nulidade e deve ser tomada como relevante,
63 quer registrar que foi tolhido o direito constitucional da ampla defesa e o direito do profissional,
64 protestando ainda para registrar que não é "terrorista". Dr. Marcelo registra que jamais foi
65 intenção cercear defesa e prerrogativas, que não foi sua intenção alegar que os advogados vieram
66 fazer. balburdia, que a norma foi criada para evitar tumultos, pede desculpas desde já pela má
67 compreensão. Que o advogado tem imunidade no exercício profissional e acabam se exaltando

~

68 sendo que ele mesmo foi acusado de estar fazendo "ameaças" aos Conselheiros, quando da
69 manifestação dos advogados das partes. De todo modo, pede desculpas, se alguém se sentiu ~J 70 ofendido. Que sua intenção foi apenas explanar que a norma foi criada para garantir a legalidade I

" 71 estrita do procedimento. O DR. Victor Martins alega que é obrigação da assessoria jurídica éCfL
fazer a orientação relativa a questões de ordem, que os procuradores do CONTER também têm .

73 prerrogativas, que devem defender as normas do CONTER, esclare~endo os fatos lOS
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74 conselheiros, que as falas dos assessores do órgão são dirigidas ao Corpo de Conselheiros
75 visando defender as prerrogativas e as normas do Conselho. Retomando a palavra, o Diretor
76 Presidente do CONTER TR. Manoel Benedito, requereu que fosse iniciada a leitura do voto do
77 relator, pelo Conselheiro TR. Adriano Célio Dias- Diretor Secretário, a todos os presentes. Após
78 a leitura, o Diretor Presidente pediu que fosse aberta a palavra ao pleno, todavia, o Dr. Júlio
79 César do Monte, requereu uma questão de ordem sobre o voto do relator - onde afirma que em
80 determinado trecho, restou que os conselheiros não haviam adotado qualquer postura, em
81 decorrência do TAC enviado pelo CONTER. Afirma que houve manifestação e que esses
82 conselheiros tentaram junto ao nacional, o cumprimento do TAC, e que o relator "pecou" em não
83 observar esses documentos dos autos, outra questão de ordem é que não se observou quem tem
84 competência para convocar a plenária e que a CF não permite que a penalidade passe para
85 terceiros e que os conselheiros suplentes não tiveram conhecimento sobre o TAC. E que a
86 questão de ter sido imputada a todos os conselheiros a responsabilidade de terceiros é questão de
87 ordem. Que requer, buscar novamente o recurso após a deliberação do pleno, que requereram
88 providências ao nacional e alega não ter sido atendido, a questão de ordem sobre a penalidade a
89 terceiros. Que deve se verificar a responsabilidade cabível. O Diretor Presidente passou a palavra
90 para o assessor jurídico Dr. Marcelo, que falou não ser competência do CONTER convocar
91 plenária nos CRTRs, que os conselheiros entraram com ação contra a intervenção, porém nunca,
92 entraram com ação contra os efetivos que realizaram os atos em omissão gravosa. Se haviam
93 dificuldades regimentais, não era competência do CONTER, que tomou as medidas relativas
94 somente as suas prerrogativas, se na ação judicial o juiz não tivesse entendido que todos eram
95 responsáveis, não teriam bloqueado os bens de todos. Com a palavra, o Dr. Luis Felipe requereu
96 questão de ordem, alegando que o TAC foi direcionado ao Diretor Presidente, porém trouxe
97 obrigações a todos, que improbidade administrativa não pode ser proposta o TAC, realiza leitura
98 do art. 43 do CPAdo CONTER e que, os conselheiros deveriam ter tido conhecimento do TAC,
99 portanto a nulidade, lê o trecho de parecer jurídico constante nos autos do processo em comento,
100 e em seguida explana que não se estaria discutindo nessa instância improbidade administrativa
101mas irregularidade do pagamento, alega que em referência ao pagamento, este foi realizado em
102março e o processo instaurado em abril, sendo difícil aos demais conselheiros ter conhecimento
103 de atos passados. O Dr. Marcelo alegou que a questão da intimação dos demais conselheiros foi
104 objeto de análise em mandados de segurança em que este fato foi levantado e foi indeferido, bem
105 como foi objeto de decisão judicial quanto ao afastamento, portanto, o processo administrativo
106 seguiu as decisões judiciais propostas pelos próprios Conselheiros. O Dr. Victor alega que o CPA
107não se aplica ao caso por ser especial e que as questões de ordem forma objeto de decisões
108judiciais e todos foram negados, que nem se tratam de questão de ordem pois já foram superadas
109pela justiça, com precedentes sólidos, não há motivos para se alongar em "supostas" questões de
110 ordem. O Conselheiro TR. Júlio César, levanta questão de ordem, quando se fala que houve
111 omissão na convocação da Plenária, porém, há no requerimento apresentado - que o próprio
112 CONTER pede o afastamento, motivo pelo qual não teriam quórum e que apresentou e,mbar s
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113 sendo reconduzido; AFIRMA que não tem bens bloqueados e que não tiveram a oportunidade de
114 ser cientificados da decisão para tomar os tramites administrativos e dar prosseguimento a
115 deliberação; afirma que não conseguiu identificar no voto a comprovação do pagamento, que lá
116 está comprovado que o responsável é o ordenador de despesa, requereu ao relator saber quem
117 foram os ordenadores de despesa. O Dr. Victor Martins alega que o TR. Júlio dos Santos era
118 gestor na época em que se instaurou o processo sobre as despesas e que não foi o CONTER que
119 se omitiu. O conselheiro Relator alegou que não irá se manifestar sobre questão de ordem pois
120 sua manifestação já está no processo. O TR. Júlio dos Santos, em resposta, alega que o Dr. Victor
121 deve estar equivocado, pois no momento da denúncia não estava na gestão, que o objeto da
122 denúncia é o pagamento dos 160 mil reais, e não viu a responsabilidade do ordenador de despesa
123 no voto do Relator. O Dr. Marcelo alegou que o voto do relator informa, que absorve
124 integralmente o voto anterior e cita as folhas, embora transcreva trechos apenas dos fatos mais
125 relevantes, no outro voto acolhido pelo relator, que está no processo, consta expressamente quem
126 são os responsáveis. Que não foram realizados pedidos contra a diretoria executiva do Regional
127 pelos demais Conselheiros, somente contra a intervenção, portanto, está tudo no outro voto que é
128 citado como referência, que a questão de mérito cabe o recurso para os questionamentos. O Dr.
129 Victor alega que em relação as questões de ordem sobre a omissão, o "Direito não socorre aos
130 que dormem" e a omissão ficou clara nesse sentido. O TR. Julio dos Santos, requer esclarecer
131 que ele não foi afastado judicialmente. O Dr Marcelo alega que quando começou o assédio o TR.
132 Júlio dos Santos, era diretor, e que houve um equívoco que foi corrigido pelo CONTER e após, o
133 mesmo juiz decidiu que o CONTER poderia afastar todos os conselheiros, portanto, está claro na
134 decisão judicial a possibilidade de afastar todos, que o fato da nomeação do TR. Júlio dos Santos
135 foi superado. O TR. Júlio dos Santos alega que todas as datas não condizem com sua gestão e
136 que o judiciário apenas realizou a reparação de erro material do CONTER, mas a intervenção já
137 havia sido realizada, alega que é um erro material que custou todo o processo, pois se ele não
138 tivesse sido afastado teria quórum para convocar Plenário. Em complementação o Dr. Julio César
139 alegou que em relação a questão de ordem, da omissão, não poderiam ter realizado qualquer ato
140 pois não tinham quórum e que o CONTER deveria ter tomado as providências, que não há
141 omissão dos Conselheiros, que fizeram o que podiam. Dada a palavra ao Plenário, o Conselheiro
142 TR. Luciano Guedes, alegou que o Corpo de Conselheiros age dentro da legalidade e que
143 gostaria de esclarecer no processo, quais foram as datas dos embargos de declaração. O
144 Conselheiro TR. Sandoval menciona o decreto sobre as atribuições do Conselho Nacional, alega
145 que na primeira Plenária fez a pergunta em relação ao "porque" o CONTER não chama os
146 demais Conselheiros para fazer a recomposição da diretoria, que foi lhe dito que não é
147 competência do CONTER, mas não foi dito que os Conselheiros do Regional não tinham
148 quórum à época, porém, pela redação do Decreto entende que caberia a recomposição. O Dr. A
149 Marcelo esclarece que se a justiça afastou os 3 efetivos, os 3 suplentes deveriam recompor
150 automaticamente, porém, nenhum dos suplentes fez esse pedido de recomposição, que essa
151 orientação foi realizada pelo CONTER, informando que deveriam ter convocado par~
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152 recomposição, todavia, não foi realizado, e logo, houve o afastamento de todos. O Conselheiro
153 TR. Sandoval visa esclarecer qual foi o questionamento do Regional e qual foi a orientação. O
154 Dr. Victor alega que as providências previstas no art. 16 do Decreto 92.790/1986 devem ser
155 previstas, pois no direito administrativo se trabalha com a legalidade estrita, o artigo não pode
156 ser interpretado com amplitude, por ser norma de direito administrativo que carece de
157 regulamentação. O Dr. Marcelo leu o e-mail em que se alega constar as solicitações dos
158 Conselheiros (fi. 370 PA 51/2017), encaminhado em 27.07.2017 e em que consta a resposta
159 mencionado a decisão judicial; o Dr. Marcelo alega que não foram tomadas providencias
160 também, porque além da incompetência, havia ordem judicial determinando que não fosse
161 praticado nenhum ato no processo; que o problema da quantidade de ações distribuídas não foi
162 criada pelo CONTER; posteriormente houve a ação civil pública e o embargos de declaração que
163 não consta no processo, porque após, houve decisão pelo afastamento de todos, quando o
164 processo voltou já haviam decisões superadas em vários mandados de segurança, por tal motivo,
165 o processo voltou. O Dr. Júlio César alegou, que se tinha decisão para não tomar medida no
166 processo, não tinham o que fazer, portanto, não houve omissão. O Dr. Victor esclarece que a
167 decisão é para não seguir o processo de intervenção, e não vinculava os Conselheiros, tampouco
168 impedia que eles adotassem as decisões administrativas em seu âmbito de atuação. A
169 Conselheira TR. Karina pergunta se consta o requerimento e porque não consta a resposta, se
170 nesse período que houve a suspensão o TR. Julio dos Santos, estava suspenso, não tería como
171 realizar a plenária, dito isto a conselheira requer vistas. O Dr. Marcelo esclarece que a pg. 370
172 consta o e-mail do dia 27.07.2017, a Diretoria despachou no dia 28.07.2017 e a orientação
173 jurídica consta nos autos em 01.08.2017, já a fi. 414 consta a decisão da ACP; Assim, o Dr.
174 Marcelo esclarece que o processo de intervenção foi paralisado por um mandado de segurança n°
175 1004912-47.04.01.3400 de 2017, porém a ACP continuou e determinou o afastamento da
176 Diretoria, ou seja, depois do ato de paralisação do processo de intervenção, quando a ACP
177 seguiu, o MS também seguiu e a decisão do MS revogou a liminar, sendo expedida orientação
178 jurídica a fi. 400 que o processo poderia seguir e as fis. 491-493 consta a Ata que deliberou pela
179 intervenção. O Conselheiro TR. Luciano Guedes, questionou se considerando o e-mail e a
180 suspensão do processo de intervenção e não poderia ter sido feito algo para recompor a diretoria.
181 O Dr. Marcelo informa que isso não é ilegalidade, é mérito administrativo, e caberia a Diretoria
182 decidir, tendo decidido pela intervenção. O Diretor Presidente TR. Manoel Benedito, decidiu dar
183 vistas do processo a Conselheira Karina e pausar para o almoço com retorno dos trabalhos as
184 treze horas e quarenta minutos. As treze horas e quarenta e dois minutos foram retomados os ~
185 trabalhos e concedido prazo de dez minutos para vistas do mesmo à Conselheira TR. Karina. O
186 Diretor Presidente concedeu a palavra ao TR. Julio dos Santos, para que explanasse. O TR. Julio
187 dos Santos realizou suas explanações sobre as datas de diversos ofícios e requereu consideração fk
188 tendo em vista que não teve direito de defesa para se manifestar nos autos, O Dr. Julio César
189 pediu atenção à cronologia dos atos, declarando que não poderiam nem fazer cumprir o TAC
190 tendo em vista os prazos. Dr. Marcelo ~5uereu a palavra para esclarecer as pondera~ões bbrej
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191 datas questionadas e informou que cabe ao plenário julgar a questão. O Dr. Julio César do
192 Monte, requereu a palavra novamente, corroborando o entendimento, no entanto, sustenta como
193 questão de ordem o procedimento administrativo como suspenso onde o CONTER não poderia
194 tomar qualquer providência a respeito do processo de intervenção. Dr. Marcelo deu
195 esclarecimentos sobre o TAC e seus procedimentos administrativos e que o CONTER não teria
196 competência de convocar a plenária. O Conselheiro TR. Antônio Eudes informa que seu
197 entendimento prossegue conforme o último voto e explana aos demais presentes no plenário,
198 sobre as possíveis consequências de não acompanhar a última decisão que acompanha as
199 decisões judicias. O TR. Mauro Marcelo, destaca que cada integrante do 7° corpo possui
200 autonomia para rever seus atos. O TR. Luciano Guedes pede a leitura das Fls. 1042 e 1047, o
20 I tópico foi explanado pelo Dr. Marcelo. O TR. Julio César destacou sobre a continuidade da
202 Diretoria Interventora baseado nos relatórios de atividades. O Diretor Presidente destacou que
203 após a fala do conselheiro TR. Luciano Guedes, estariam encerradas as discussões e iria ser
204 iniciada a votação. O Conselheiro TR. Luciano Guedes informa que os questionamentos dos
205 Conselheiros advêm de que, como o processo fica com o conselheiro relator, é comum surgirem
206 dúvidas sobre o mérito. O TR. Julio César, requereu questão de ordem, mas o Diretor Presidente
207 informou que os Conselheiros já estavam com a palavra para pedido de esclarecimentos ao corpo
208 juridico sobre a ACP originária, questionamentos esses, exauridos pelo Dr. Marcelo. O Diretor
209 Presidente retomou a palavra, informando que a atual diretoria tomou as providências cabíveis
210 sobre o processo e que todas os votos sejam pautados com as devidas consciências de
21 I responsabilidades e abriu a fase de votação. A conselheira TR. Silvia Karina, VOTOU
212 DIVERGENTE ao relator, se utilizando do Decreto nO92.790 por entender que o CONTER
213 teria sim competência para chamar plenária no Regional e pelo princípio da não intervenção,
214 além da ACP do dia 23.08.2017, a Resolução CONTER nO 14 de 2016, que dispõe sobre a
215 intervenção, a Constituição da Comissão de instrução de Intervenção, a ata de RD do dia
21609.11.2017 que deliberou ad referendum pela intervenção e entende que a decisão da Diretoria
217 que deliberou já entrou no mérito das questões dos Conselheiros, alega que pelas falas percebe
218 que há muita confusão quanto as datas e várias outras questões e por tal motivo, gostaria de
219 propor o voto divergente, solicitando que seja concedido o prazo Regimental para apresenta-lo
220 de maneira detalhada, mas desde já, alega ser em síntese no sentido de manter afastada a
221 diretoria executiva da época e seja reconduzido os demais conselheiros de imediato, contando o
222 mesmo período em que ficaram afastados, para que recomponham suas diretorias e também que
223 se dê continuidade aos procedimentos para apuração das responsabilidades. ~
224 ACOMPANHARAM O VOTO DIVERGENTE os Conselheiros: TR. Luciano Guedes, o TR.
225 Marcos Junior, o TR. Sandoval Kerhle, e o TR. Mauro Marcelo. VOTARAM COM O
226 RELATOR o Diretor Secretário TR. Adriano Célio Dias e o Diretor Tesoureiro TR. Abel dos
227 Santos. Portanto, o resultado por 5 votos a 3, decidiu-se pela recondução imediata dOS'
228 conselheiros afastados, excluídos os da Diretoria Executiva, com a devolução do prazo de I

229 mandato do mesmo período do afastamento. O Dr. Julio César requereu que seja convóc o
./~ ~
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230 todos os Conselheiros do Regional e que seja deliberado pelos demais Conselheiros. Dr. Marcelo
231 explicou que é questão interna corporis de como será realizada a recomposição. Assitn, fica a
232 Conselheira: Ka:rina notificada a apresentar o voto divergente no prazo de 10 dias por equiparação
233 ao prazo concedido ao Relator, para a publicação e intimação das partes. ada mais a tratar às
234 quinze horas foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, que após ida e aprovada será
235 assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenário. Brasília, F, dois de agosto de
2362019.xxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
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