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PORTARIA CONTER N.º141, DE 11 DE OUTUBRO  DE 2021. 

 

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, 
no exercício de suas atribuições legais e regimentais, conferidas por meio da Lei n.º 7.394, 
de 29 de outubro de 1985, Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1986, Decreto nº 9.531 de 
17 de junho de 2018 e pelo Regimento Interno do CONTER,  

CONSIDERANDO o teor do caput do artigo 37 da Constituição Federal, no tocante aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, que devem nortear os atos 
da administração pública direta e indireta;  

CONSIDERANDO a importância das discussões, acompanhamentos, avaliações e 
análises dos assuntos jurídicos e demandas judiciais em trâmite nos diversos Órgãos do 
Poder Judiciário, bem como os de caráter administrativo, de interesse geral do Sistema 
CONTER/CRTRs;   

CONSIDERANDO a necessidade de dinamizar a atuação da Comissão de Assuntos 
Jurídicos do CONTER para garantir o seu pleno funcionamento e a celeridade de sua atuação, 
sem prejuízo das demais atividades inerentes ao cargo ocupado por seus integrantes; 

CONSIDERANDO o decidido em Reunião de Diretoria Executiva do CONTER, realizada 
em 04/08/2021, concernente à reformulação da Comissão de Assuntos Jurídicos do CONTER;  

RESOLVE: 

Art. 1º - Recompor a Comissão de Assuntos Jurídicos do CONTER – CAJ, ficando assim 
constituída:  

             Drª Letícia Maria Cunha Moreira           - OAB/RJ 140794 - Presidenta; 
Dr. Jacinto de Sousa                                  -OAB/DF 40512  - Membro; 
Drª Hevelyn de Souza Martins Lopes     - OAB/MS 11883- Membro; 
Drª Tatyana Marques Santos dé Carli    -OAB/DF 19590  - Membro; 
Drª Celiane Maria de Rezende Mendes -OAB/GO 22083 - Membro. 
 
Art. 2º - A participação na CAJ não implica ocupação de cargo e não gera vínculo 

trabalhista, estatutário, celetista ou de qualquer outra natureza com o CONTER, sendo a 
atuação do profissional do direito decorrente do seu cargo já existente no Regional ou no 
CONTER. 

Art. 3º - Excepcionalmente, poderá ser convidado advogado ou jurista não integrante 
da CAJ; seja o mesmo lotado no Sistema CONTER/CRTRs ou não, para participar das reuniões 
e contribuir com seu público e notório saber jurídico sobre o tema a ser discutido. 
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Art. 4º - Convocada pela Diretoria Executiva do CONTER a CAJ reunir-se-á 
ordinariamente quadrimestralmente, em dias úteis e em horário administrativo, salvo 
motivo de força maior, para: 

I – Execução do Fórum Permanente de Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema 
CONTER/CRTRs; 

II – Exercer papel consultivo/orientativo, emitir sugestões, elaborar pareceres, 
quando expressamente solicitado, construir peças jurídicas e quaisquer outras atividades 
que importem em contribuir para a melhoria das práticas judiciais e administrativas no 
âmbito do Sistema CONTER/CRTRs sempre que previa e formalmente demandado; 

III – Deliberar sobre o planejamento estratégico da comissão do ano vindouro, 
prestar contas do ano corrente e atualizar o banco de pareceres, bem como, caso seja 
instada a fazer, propor novas orientações jurídico-normativas. 

Art. 5º - A CAJ reunir-se-á de forma extraordinária sempre que convocada pela 
Diretoria Executiva do CONTER para tratar de pauta relevante para Sistema CONTER/CRTRs. 

Parágrafo Único - As reuniões de caráter ordinário e extraordinário poderão ocorrer 
online por meio de plataforma virtual (teleconferência) para fins de atendimento ao 
princípio da economicidade.  

Art. 6º - Compete à presidência da CAJ diligenciar para que as reuniões efetivamente 
ocorram, não havendo necessidade de realizar-se com a totalidade de seus membros. 

             Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva do CONTER. 

             Art. 8º - A CAJ, ora designada, quando formalmente instada, poderá estender o seu 
objeto de atuação a todas as demandas jurídicas ou administrativas relevantes ao Sistema 
CONTER/CRTRs. 

Art. 9º - As despesas da CAJ em regra geral serão suportadas pelo CONTER. 

§ 1º.  As despesas com verbas indenizatórias, locomoção interestadual (como 
passagens áreas) e outras de igual natureza, dos integrantes da CAJ, quando em atuação a 
serviço desta, ainda que na origem seja vinculado ao Departamento Jurídico de um CRTR, 
serão arcadas pelo CONTER, em igual sentido as dos convidados externos. 

§ 2º.  Os tipos de despesas a que alude o parágrafo anterior, quando dos encontros 
do Fórum Permanente de Advogados e Assessores Jurídicos do Sistema CONTER/CRTRs, 
organizado pela Comissão de que trata esta Portaria, serão suportadas pelo CONTER em 
relação aos membros da CAJ e pelos respectivos Regionais para os seus advogados e 
assessores. 

§ 3º.  As despesas referentes ao espaço e a toda infraestrutura física e de apoio em 
geral para realização do encontro anual do Fórum Permanente de Advogados e Assessores 
Jurídicos do Sistema CONTER/CRTRs, serão suportadas pelo CONTER quando realizado em 
Brasília/DF e pelo Regional que concordar em sediar o evento na sua jurisdição. 
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§ 4º. Em sendo na jurisdição do CRTR, este terá autonomia para definir o local do 
evento de acordo com suas possibilidades orçamentárias, devendo privilegiar-se, sempre 
que possível e adequado, o uso da própria sede do Regional para fins de atender ao princípio 
da economicidade. 

Art. 11º A presente Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando a 
Portaria CONTER nº 69, de 22 de julho de 2.020.  

 

Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. 

 

 

TR. LUCIANO GUEDES 
Diretor-Presidente 
GESTÃO 2019-2022 
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