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ATA DA 5ª SESSÃO DA X REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2020 DO 7º CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 16 
DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

Às quatorze horas e dez minutos do dia dezesseis do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, 1 

por videoconferência através do aplicativo Cisco Webex, os Conselheiros Efetivos do Conselho 2 

Nacional de Técnicos em Radiologia - CONTER, sito no SIBS, Quadra 02, Conjunto A, Lote nº 03, 3 

Núcleo Bandeirante/DF, realizam a Quinta Sessão da X Reunião Plenária Extraordinária Virtual de 4 

2020, do 7º Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Presentes os 5 

Conselheiros Efetivos: TR. Luciano Guedes – Diretor Presidente, TR. Mauro Marcelo Limeira de 6 

Souza – Diretor Secretário, TR. Sandoval Kehrle – Diretor Tesoureiro, TR. Abel dos Santos, TNR. 7 

Marcos Junior de Oliveira Silva, TR. Antônio Eudes de Oliveira e a TR. Silvia Karina Lopes da Silva. 8 

Suplente: TR. Gilvan Serafim de Souza, neste ato assumindo a efetividade, com direito a voz e a 9 

voto na forma regimental em razão da ausência justificada do Conselheiro Adriano Célio Dias.  DA 10 

PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO ÉTICO/DISCIPLINAR CONTER Nº 30/2019 - RECURSO 11 

INTERPOSTO PELO TR. ALESSANDRO BRAVO DA SILVA CONTRA DECISÃO DO CRTR 4ª REGIÃO. 12 

INTERESSADO: CONTER. Conselheira RELATORA: TR. SILVIA KARINA LOPES DA SILVA.  Em 13 

continuidade o Diretor Presidente apresentou o objeto da pauta, passando a palavra a Conselheira 14 

Relatora para leitura do relatório e voto, a qual se manifestou conforme segue: “1 - Trata-se de 15 

Processo de Recurso Conter nº. 30/2019, interposto pelo Tr. Alessandro Bravo da Silva, que recorre 16 

da decisão do plenário do CRTR 4ª Região, nos autos do Processo Administrativo Ético Disciplinar 17 

instaurado sob nº. 001/2017, que condenou o recorrente a penalidade de CENSURA PÚBLICA, pela 18 

suposta prática de conduta tipificada no artigo 7º § 7º do Código de Ética Disciplinar Resolução 19 

Conter nº 15/2011. 2 – O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, 20 

estabelecidos nos artigos 160 e 161 Código de Processo Administrativo. Desse modo, foi recebido 21 

neste órgão e progredido de forma regular. 3 – Considerando Parecer Jurídico, que sugere dar 22 

cumprimento ao estabelecido no inciso III do art. 165 do CPA, ou seja, prevê a necessidade de se 23 

conceder prazo de 30 (trinta) dias, para que o recorrido apresente suas contrarrazões. 4 – Sendo 24 

enviado os Ofícios Conter nº 1218/2019 e 1219/2019, para que o CRTR 4ª Região, apresente suas 25 

contrarrazões. 5 – Considerando o determinado no inciso IV do artigo 165 do CPA que dispõe o 26 

seguinte: “ IV – A não apresentação de contrarrazões não gera qualquer prejuízo à parte, podendo 27 

esta renunciar desde logo manifestar o desinteresse e renunciar ao prazo.   6 – Desse modo, em 28 

prosseguimento, o presente recurso fora incluído na pauta anterior que oportunizou as partes a 29 

sustentação oral, fora lido o relatório do relator TR. GILVAN SERAFIM DE SOUZA, constante em fls. 30 

154/157. Desse modo, antes de iniciar a votação esta conselheira pediu vistas dos autos para 31 

analise, ocasião que identificou necessidade de melhor análise, desse modo, solicitou a retirada de 32 

pauta, sendo deferido.7 – Em sendo assim, manifesta nesta ocasião o seguinte Voto. VOTO: 8 - 33 

Inicialmente, a conselheira entende pela procedência do Recurso apresentado pelo recorrente em 34 

folhas 94 a 104 dos autos. 9 – Analisando os autos, entende esta Conselheira que o processo foi 35 

julgado de forma ilegal pelo CRTR 4ª Região. Senão vejamos: 10 - Evidencia no presente caso o 36 
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cerceamento de defesa, vez, que não existe nos autos, comprovante de que as comunicações dos 37 

atos processuais ocorreram, em virtude de ausência de comprovantes de envio e resposta de “AR” 38 

ou outros meios admitidos no artigo 41 § 3 do CPA - “artigo 41 § 3 do CPA - A citação, a intimação 39 

ou a notificação podem ser efetuadas por: I - ciência no processo; II - entrega pessoal em mãos 40 

pela autoridade ou por quem esta designe; III - via postal com aviso de recebimento, por 41 

telegrama, por meio de correio eletrônico; IV – edital; V – ou qualquer outro meio que assegure a 42 

certeza da ciência do interessado.” 11 – Demonstrado na instrução, bem como nos demais atos 43 

constantes dos autos, ausência do recorrente. Senão vejamos: - Em folhas 43 e 43-v dos autos, 44 

instrução e oitiva das partes, sem a presença e oitiva do recorrente; - Não constam nos autos, 45 

oitiva de testemunhas, nem intimação das mesmas, apesar de arroladas. - Ata Reunião Plenária do 46 

dia 10/05/2018, julgou o Processo Administrativo 001/2017. Aplicando a penalidade de “Censura 47 

Pública” ao recorrente. Sem notifica-lo para o ato, na forma estabelecida no artigo 29 do Código 48 

de Processo Ética Disciplinar. 12 - Evidencia no presente caso, vício de flagrante nulidade, isso 49 

porque, o contraditório e a ampla defesa, são princípios basilares garantidos a todos que figuram 50 

como parte em processos administrativos ou judiciais. 13 - Tais princípios estão estabelecidos na 51 

Carta da República, no capítulo dos direitos fundamentais, que no art. 5º, inciso LV prevê que “aos 52 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 53 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 14- Posteriormente, após o 54 

julgamento do processo pelo plenário do CRTR 4ª Região. A comissão de ética solicita por 55 

intermédio do memorando nº. 1029/2018, constante em folhas 105 dos autos, ocasião que alerta 56 

a Diretoria Executiva do Regional quanto a necessidade de revogação da Ata de decisão do 57 

plenário, pois, entende ser causa de nulidade. 15 – Corroboro informando que não existe previsão 58 

legal para este ato. Ou seja, após a entrega do relatório final e termo de encerramento enviado 59 

pela comissão de ética do regional em 22/03/2018 folhas 74 dos autos e o recebimento pelo 60 

plenário em 05/04/2018 conforme Ata de folhas 75 dos autos, a comissão de ética, não mais se 61 

manifesta nos autos. 16 - Cabendo o prosseguimento do feito ocorrer por intermédio da diretoria 62 

do regional e o julgamento pelo plenário. 17. Em tese, poderia a diretoria executiva, solicitar 63 

parecer jurídico sobre o ocorrido, para respaldar seus atos sobre o crivo da legalidade, o que não 64 

aconteceu no presente processo. 18 – Incorrendo em insanável vício de legalidade. 19 - Desse 65 

modo, após o julgamento caberia tão somente recurso ao CONTER no prazo de 30 dias, cabendo o 66 

regional o recebimento do mesmo e encaminhamento necessário. Vejamos: 20 - Artigos 27 e 28 do 67 

Decreto 92.790/86 que regulamenta a profissão de técnicos em radiologia, assim dispõe: “Art. 27. 68 

Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, no prazo de trinta dias, contados da ciência, 69 

para o Conselho Nacional. Art. 28. Além do recurso previsto no artigo anterior, não caberá 70 

qualquer outro de natureza administrativa”. 21 – Desse modo, não existe previsão legal para que o 71 

regional realizasse outro julgamento. Evidenciando no presente caso, que o CRTR 4ª Região, criou 72 

um tribunal de exceção que é vedado em nossa Carta Constitucional. Vejamos. 22 – As garantias 73 

constitucionais, devem ser observadas nos processos administrativos, inclusive à luz do princípio do 74 

juiz natural previsto no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal de 1988, do qual, 75 

repercutem várias situações – desde a instauração do processo administrativo até o seu 76 

julgamento final – para a Administração Pública e, consequentemente, para os servidores públicos 77 
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que a ela está intimamente vinculada. Deste modo, deve proceder o administrador público frente 78 

ao princípio do juiz natural, desde o instante que compõe as comissões processuais, ou seja, antes 79 

e após a instauração de um processo administrativo disciplinar, as quais se não forem observadas 80 

poderão causar a nulidade do mesmo. 23 - O inciso XXXVII do artigo 5º, da Constituição Federal de 81 

1988, decreta que: “Art. 5º, XXXVI, CF – não haverá juízo ou tribunal de exceção; ” 24 – O 82 

mencionado inciso, garante um julgamento justo aos cidadãos por órgãos independentes e 83 

imparciais.  Com isso, garante que os processos administrativos e jurídicos aconteçam de maneira 84 

imparcial e de acordo com a lei. 25 – A interpretação do texto constitucional sobre o Juízos ou 85 

tribunais de exceção são aqueles que foram criados de forma excepcional, ou seja, fora da regra 86 

comum. 26 – Como o caso em tela, sem previsão legal o CRTR 4ª Região, criou um tribunal de 87 

exceção, pois, ocorreram dois julgamentos no mesmo processo, condenando o recorrente nos dois 88 

julgamentos, porém, o segundo não poderia ocorrer, por ausência de previsão legal e por extrema 89 

violação aos artigos 27 e 28 do Decreto 92.790/86. 27 – Diante todo exposto, o Voto é pelo 90 

Recebimento do Presente Recurso e no mérito pela sua total procedência, por flagrante vício de 91 

nulidade, inteligência do artigo 5º da CF/88, incisos, XXXV, XXXVI, LV da CF/88.” Após lido o 92 

relatório, o Presidente abriu para inscrições de manifestação, sendo inscrito o Conselheiro Gilvan, 93 

o qual solicita releitura do voto final. Em seguida, a Conselheira Silvia Karina repete a leitura.  Após 94 

o Conselheiro Manoel Benedito questiona se há questões técnicas que inviabilizem o julgamento 95 

do mérito, pois, pelo que se constata da leitura do voto, há o reconhecimento de nulidades que 96 

obstam a análise de mérito. Em resposta a Conselheira Silvia Karina informa que seu voto elencou 97 

as diversas nulidades verificadas no processo, tais como falta de oitivas e demais comprovações. 98 

Em seguida, o Assessor jurídico Victor Martins esclarece que assiste razão ao conselheiro Manoel 99 

Benedito, uma vez que constatadas nulidades, estas se constituem prejudiciais à incursão no 100 

mérito da demanda, mas que pela leitura do voto da relatora não se verifica análise de mérito 101 

ante ao mero reconhecimento de vícios no processo. O Assessor acrescenta que embora o voto 102 

esteja bem fundamentado carece apenas de uma complementação, dando provimento ao recurso 103 

para cassar a decisão do Regional, com retorno dos autos à origem. A relatora informa que no 104 

recurso interposto há pedido nulidade dos julgamentos e informa, que se necessário e o Plenário 105 

assim o entender, fará uma complementação ao voto. Após a relatora sugere que o Assessor 106 

jurídico a auxilie na feitura de texto para complementação. Feitos os acréscimos necessários o 107 

dispositivo do voto fica assim consignado: 27 – Diante de todo exposto, o voto é pelo recebimento 108 

do presente recurso dando-lhe total provimento, por flagrante vício de nulidade, inteligência do 109 

artigo 5º da CF/88, incisos, XXXV, XXXVI, LV da CF/88, ficando anulados todos os atos do referido 110 

processo com destaque para as decisões proferidas pelo Plenário do CRTR 4ª Região, devendo os 111 

autos retornarem ao Regional para que seja instaurado novo processo devendo ser assegurados o 112 

direto à ampla de defesa e o contraditório, bem como, obedecido o devido processo legal.” Em 113 

seguida, o Presidente informa a presença do advogado Julio do Monte, o qual passa a leitura do 114 

voto em tela e em seguida questiona o texto do item 27 do voto da relatora. O Conselheiro 115 

Manoel Benedito questiona se o termo “no mérito” será retirado. A Conselheira relatora informa 116 

que o adendo acima sanará a questão. Após discussão, posto em votação decidiu-se por 02 (duas) 117 

abstenções dos Conselheiros Abel dos Santos e Manoel Benedito e 05 (cinco) votos a favor do 118 
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parecer da relatora, totalizando-se 06 (seis) votos pela APROVAÇÃO do relatório.” Nada mais a 119 

tratar às quinze horas e trinta e oito minutos foi encerrada a sessão e lavrada a presente Ata, a 120 

qual foi lida e aprovada pelos Conselheiros integrantes do Plenário. Brasília, DF, 16 de dezembro 121 

de 2020.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 122 
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