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ATA DA 2^ SESSAO DA VI REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2020 DO CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 19 
DE AGOSTO DE 2020.

1 As quinze boras e quarenta e sete minutos do dia dezenove do mes de agosto do ano de dois mil e
2 vinte, na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02,
3 Conjunto A Lote 03, Nucleo Bandeirantes/DF, realizou-se a Segunda Sessao da VI Reuniao
4 Plenaria Extraordinaria de 2020, do 75 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Tecnicos
5 em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes - Diretor Presidente, TR.
('< Mauro Marcelo Limeira de Souza - Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TR.
7 Adriano Celio Dias, TR. Abel dos Santos, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antonio Eudes de
8 Oliveira e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Suplentes: TR. Carlos Alberto Rodembusch Alves, com
9 direito a voz e a voto na forma regimental, em razao da ausencia comunicada na data de

10 17/08/2020 pelo Conselheiro TR. Manoel Benedito Viana Santos e o TNR. Marcos Jose Fraga 
I I Nunes, com direito a voz e sem direito a voto na forma regimental. DA PAUTA: PROCESSO ETICO
12 N2. 080/2019 - INSTAURA£AO DE PROCESSO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 90, INCISO I E 94,
13 UNCISO I DO CODIGO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM FACE DO TR. SANDOVAL KEHRLE.
14 INTERESSADO: CONTER. RELATOR - TNR. MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - O Diretor
15 Presidente deu continuidade aos trabalhos da VI Reuniao Plenaria Extraordinaria de 2020, do 7^
16 Corpo de Conselheiros e apresentou o objeto da pauta, passando a palavra a Advogada Myriam
17 Lins - OAB/PE 31850, representante do Conselheiro Sandoval Kehrle e cita a aprova$ao da
18 Resolu^ao n9 12/2020 e que embora entre em vigor quando for publicada, ressalva em no sen
19 artigo 4^ os atos realizados na forma do artigo 63 do CPA e questiona se a Advogada renuncia ao
20 prazo estabelecido no citado artigo. Em seguida a douta representante ratifica a renuncia. Em
21 continuidade o Diretor Presidente apresentou o objeto da pauta, passando a palavra ao
22 Conselheiro para leitura de sen relato. Depois de lido o relatorio pela conselheira Silvia Karina, o 
25 Presidente passou a palavra para sustenta^ao oral. A douta representante levantou as seguintes
24 questoes de ordem: 1) julgamento em conjunto dos processes em razao de conexao e continencia,
25 2) impedimento dos membros da Diretoria anterior quanto ao voto por ter deflagrado o processo
26 em desacordo com as normas aplicaveis , 3) vigencia da Resolupo que fundamenta as imputaveis
27 no ano 2018 e os fatos supostamente ocorreram entre os anos de 2012-2017 e 4) indeferimento
28 dos pedidos de oitiva de testemunhas embora nao tenha siclo apresentado o rol, acarretando
29 cerceamento de defesa. Apos, o Presidente informa que fora das hipoteses legais o impedimento\\
30 deve ser autodeclarado e solicita posicionamento do Plenario se ha algum Conselheiro impedido y
31 de votar. Apos a negativa do Plenario, o Presidente solicita apoio juridico para esclarecimentosV
32 acerca do artigo 59 do Regimento Interno. O Assessor Juridico, Victor Martins informa que os V
33 processes sao conexos e, portanto, a decisao deveria ser unica, sendo os 03 (tres) processes rj

* 34 reunidos em mesma sessao. Apos analise, o Assessor opina pelo julgamento dos processes ['
35 79/2019, 80/2019 e 81/2019 em conjunto, conforme solicitado pela representante Dra. Myriam
36 Lins. A Representante pede a retirada dos itens 3 e 4, citados acima nas questoes de ordem. Feitos 

v 37 os devidos esclarecimentos acerca do assunto, o Diretor Presidente deu inicio ao processo de
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38 vota^ao, onde decidiu-se por 02 (duas) absten^oes dos Conselheiros Abel dos Santos e Adriano
39 Celio, 05 (cinco) votos favoraveis pelo reconhecimento da conexao dos processos para
40 julgamento, conforme Art. 110 do CPA. Impedido de participar da vota^ao o Conselheiro Sandoval
41 Kehrle, na forma do artigo 150, paragrafo 2, combinado com o artigo 116, inciso VI do citado
42 codigo. Apos decisao do Plenario, integram esta sessao os Processos Eticos CONTER n5 81/2019 e
43 79/2019, 32 e 4^ sessoes, respectivamente. O Presidente solicita que o relator proceda com a
44 leitura dos votos, o qual solicita a Conselheira Silvia Karina apoio para a realiza$ao da leitura, a qual
45 passa a explana^ao: "Ante o exposto, rogando as devidas venias ao entendimento da Comissao de
46 Etica, Decora e Responsabilidades por Atos de Gestao do Sistema CONTER/CRTR e ao subscritor do
47 Parecer ASSEJUR 060/2019, considerando os fatos supervenientes constantes nos autos, VOTO nos
48 seguintes termos: Pela rejeigao da representagao em todos os seas termos, levando em
49 consideragao a ruptura do nexo causal, em especial a manifestagao do Ministerio Publico Federal
50 nos autos da noticia de fato n? 1.26.000.003419/2019-70, datada de 25 de novembro de 2019, que
51 promoveu o arquivamento dos autos com as cautelas de estilo na promogao de arquivamento
52 numero: 967/2019. Como medidc adicional, VOTO ainda pela instauragao de sindicancia para
53 apuragao de responsabilidades acerca dos fatos que ensejaram a ausencia dos representantes do
54 Regional na audiencia designada nos autos da Reclamagao Trabalhista n- 0001000-
55 75.2015.5.06.0015 que acarretou a condenagao por assedio moral pela confissao ficta. Passo
56 seguinte, apos a individualizagao das responsabilidades deverd providenciada a agao de regresso
57 visando a reparagao de danos ao erdrio publico." Depois de lido o parecer, o Presidente abriu para
58 inscribes de manifestagao, sendo inscrito o Conselheiro Adriano Celio, o qual entende que a
59 conexao dos processos torna a decisao mais complexa e solicita a leitura de uma documenta^ao
60 anexa ao processo. O Conselheiro Marcos Junior, relator dos processos, sugere que o Conselheiro
61 Adriano Celio realize vistas dos autos do processo. O Presidente solicita ao apoio informa^oes
62 quanto a data de envio dos processos via "webtransfer" aos Conselheiros, sendo a data
63 22/07/2020. A Conselheira Silvia Karina informa que os processos possuem o mesmo teor nao
64 sendo necessarias vistas a todos os autos. A douta representante Myriam Lins cita que a alegagao
65 do Conselheiro nao muda o objeto dos processos e informa que os processos ja foram retirados
66 algumas vezes de pauta e informa que o Conselheiro Adriano Celio foi relator dos processos. O
67 Conselheiro Adriano informa que nunca foi relator dos processos e que declinou por nao poder
68 fazedo quando da nomea$ao como diretor, baseado no artigo 149 do CPA. O Assessor Jundico
69 informa que a nomea^ao do Conselheiro Adriano nao o torna impedido porque o motive do
70 declmio da relatoria foi meramente formal por ser membro da Diretoria. A Dra. Myriam informa
71 que o Conselheiro Adriano Celio tern contato com os processos a urn bom pen'odo e cita que o
72 mesmo tenta inviabilizar o julgamento dos processos. O Presidente solicita a leitura da ata anterior
73 relacionada ao processo. A Conselheira Silvia Karina informa que conforme artigo 69 do Regimerfep
74 Interne o Conselheiro teria ate 02 (duas) horas para vistas e se sente tolhida, pois, esta apta a votar
75 e nao o pode faze-lo. O Presidente informa que o processo foi encaminhado por e-mail.
76 disponibilizado na antessala durante a Plenaria. O Conselheiro Adriano Celio, conforme sugestao^
77 do relator, solicita vistas aos processos. Apos vota^ao, decidiu-se por 03 (tres) votos dos 
78\onselheiros Silvia Karina, Carlos Rodembusch e Mauro Marcelo pelo nao acolhimento e 04
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79 (quatro) votos pelo acolhimento da solicita^ao do Conselheiro referente ao pedido de vistas. O
80 Conselheiro Adriano Celio informa que nao teve acesso ao relatorio via e-mail. A Conselheira Silvia
81 Karina ratifica a informagao quanto a disponibilidade dos processes na antessala. O Assessor
82 Juridico informa que o Conselheiro Adriano nao precisaria de acesso previo ao voto para
83 continuidade da votagao por outro lado e assegurado aos Conselheiros, na forma do artigo 69 do
84 Regimento Interno. O Conselheiro Abel dos Santos solicita esclarecimentos se ha algum expediente
85 encaminhado ao Regional citando ou intimando o Regional a se defender. O Assessor juridico
86 Victor Martins esclarece que a a$ao trabalhista contra o Regional ocorreu com uma outra gestao e
87 informa que o voto do relator se deu nesse sentido, pela abertura de sindicancia para apurar
88 responsabilidade. O Conselheiro Mauro Marcelo observa que o Regional sabia da pendencia e nao
89 tomou providencias. Apos vistas do Conselheiro Adriano Celio e feitos os devidos esclarecimentos
90 acerca do assunto, o Diretor Presidente deu inicio ao processo de vota^ao, onde decidiu-se por 04
91 (quatro) votos favoraveis a aprova^ao dos relatorios do Conselheiro Marcos Junior, totalizando-
92 se 05 (cinco) votos e 02 (duas) abstencoes dos Conselheiros Abel dos Santos e Adriano Celio.
93 Impedido de participar da vota^ao o Conselheiro Sandoval Kehrle, na forma do artigo 150,
94 paragrafo 2, combinado com o artigo 116, inciso VI do citado codigo. Nada mais a tratar as dezoito
95 boras e trinta e dois minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, que apos lida e
96 aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario. Brasilia, DF, 19 de
97 agosto de 2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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