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ATA DA 112 SESSAO DA III REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2022 DO 7? CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 30 
DE MARCO DE 2022.

1 As dezesseis horas e quarenta e sete minutos do dia trinta do mes de margo do ano de dois mil e
2 vinte e dois, na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra
3 02, Conjunto A Lote n5 03, Nucleo Bandeirante/DF, realizou-se a Decima Primeira Sessao da III
4 Reuniao Plenaria Extraordinaria de 2022, do 72 Corpo de Conselheiros do Conselho Nacional de
5 Tecnicos em Radiologia. Presentes os Conselheiros Efetivos: TR. Mauro Marcelo Limeira de Souza -
6 Diretor Secretario, TR. Sandoval Kehrle - Diretor Tesoureiro, TNR. Marcos Junior de Oliveira Silva,
7 TR. Antonio Eudes de Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderleia da Silva e o TR. Jorge
8 Chernicharo. Registra-se ainda a present dos Conselheiros Suplentes: TNR. Marcos Jose Fraga
9 Nunes, com direito a voz e a voto, considerando a ausencia justificada do Conselheiro TNR. Rubens

10 Acosta Machado e do TR. Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e a voto na forma regimental,
11 em razao da ausencia justificada do Conselheiro TR. Luciano Guedes - Diretor-Presidente do
12 CONTER. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTER N2 51/2017. INTERESSADO: CONTER.
13 ASSUNTO: CENTRALIZACAO DE MATERIA EM DESFAVOR DO CRTR DA 52 REGIAO POR POSSIVEL
14 VIOLACAO DO ART. 12 INCISOS V, VI, XVIII E XX ALINEA "A" TODOS DA RESOLUCAO CONTER N2.
15 14, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016, PUBLICADA NO D.O.U DE 05 DE SETEMBRO DE 2016
16 (RESOLUCAO DE INTERVENCAO). Conselheira Relatora TR. Silvia Karina Lopes da Silva. Em
17 continuidade o Diretor-Secretario passa a palavra a Conselheira Silva Karina, a qual informa o
18 recebimento do expediente protocolado sob o ne 3362/2021, subscrito pelo Claudio Anderson
19 Rodrigues de Souza, mais outros (pelo patrono Dr. Alex Junio Galego), o qual encaminha embargos
20 de declaragao, referente ao supracitado processo. Em seguida, a Conselheira Silvia Karina passa a
21 leitura de seu despacho, conforme segue: "Trata-se de Embargos de Declaragao opostos em
22 decorrencia da deliberagao deste Plenaria realizada na 6- Sessao da X Reuniao Plenaria
23 Extraordinaria, do 7g Corpo de Conselheiros do CONTER, de 19 de novembro de 2021, da IV
24 Reuniao Plenaria Extraordinaria do 7? Corpo de Conselheiros, manejado por Claudio Anderson
25 Rodrigues de Souza, Mara Lucia Souza Vengjer, Fdbio Eduardo Emygdio de Faria, Marcelo Luiz da
26 Silva, Andre Luiz de Vasconceios, Carlos Andre Carvalho Pena, James Sanches Custodio, Lucy Fiellen
27 Marques e Paulo Fabiano Silva do Prado, narrando a necessidade de sanear o contraditorio e
28 ampla defesa, fls. 3010-3020. Os Embargos de Declaragao sao manejados visando a atribuigao de
29 efeito suspensive a decisao, pugnam pela nulidade da deliberagao do plendrio em razao da
30 ausencia de intimagao para a sessao de julgamento das partes, ocorrida no dia 19 de novembro de
31 2021, pois nao haveria confirmagao do recebimento pelos embargantes, por fim, narram que a
32 modificagao da decisao quanto a devolugao do prazo de mandato nao continha ilegalidade, pois
33 nao era vedada em ambito do sistema CONTER/CRTR, razao pela qual requer o reestabelecimento
34 do mandato dos embargantes. E o relatorio. Passo a fundamentagao. Os embargos de Declaragao
35 sao previstos em ambito da Res. CONTER Ng 14/2016, em seu art. 27g, que dispoe que serao
36 interpostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua publicagao ou da intimagao aP
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37 interessados, em petigao dirigida oo Relator, na qual sera indicado o ponto obscuro, contraditorio
38 ou omisso, cuja declaragao se imponha. Em and Use da tempestividade, verifico que fora m enviados
39 aos enderegos eletronicos das partes, inclusive seus patronos, em 06 de dezembro de 2021, o
40 resultado da sessao de julgamento do dia 19 de novembro de 2021, sendo protocolada a petigao
41 em 14 de dezembro de 2021, conforme certidao fIs. 3005. O Codigo de Processo Administrativo
42 CONTER preve que se reputam vdlidas as intimagoes que forem realizadas no enderego eletronico
43 cadastrado no sistema de registro, como destaco: Art. 42. §2g As citagdes, intimagoes e
44 notificagdes deverao, preferencialmente, ser enviadas para o enderego residencial ou eletronico do
45 administrado constante no Sistema CONTER/CRTRs, mas poderd ser feita em qualquer lugar em
46 que este se encontre para fins de economia, celeridade e eficiencia, agindo sempre com cautela
47 para nao expor a privacidade do intimado nem causar-lhe constrangimento. Art. 44. E obrigagao
48 da parte ou do interessado, quando empregado ou profissional inscrito no Sistema CONTER/CRTRs,
49 manter atualizados os dados referentes ao enderego, as autarquias nao se responsabilizam se
50 houver mudanga de enderego sem previa comunicagao formal. Pardgrafo unico. Reputam-se
51 vdlidas as intimagoes ou notificagdes enviadas as partes e aos interessados cujo enderego seja o
52 constante no seu cadastro no Sistema CONTER/CRTRs, quando entregues no enderego indicado,
53 ainda que nao recebidas pessoalmente. Ainda, estabelece as formas de contagem dos prazos
54 processuais que excluem o dia da intimagao e inclui o dia do vencimento: Art. 62. Salvo disposigao
55 em contrdrio, computar-se-ao os prazos regidos por este Codigo, excluindo o dia do comego e
56 incluindo o do vencimento. § 2o - Considera-se como data de intimagao/notificagao da publicagao
57 a data da disponibilizagao da informagao no Diario Oficial, em jornal de grande circulagao, no sitio
58 eletronico do CRTR/CONTER ou da entrega da notificagao em maos do interessado ou no seu
59 enderego fisico residencial ou eletronico. § 5o -A contagem do prazo terd inicio no primeiro dia util
60 que seguir o da intimagao, quando ocorrer em mesa de oitiva da parte ou de testemunhas, estando
61 a mesma presente, sendo, porem, contado a partir do primeiro dia util apos: IV - a leitura da
62 mensagem da intimagao ou notificagao pelo administrado por meio de comprovante idoneo se
63 ocorrer por meio eletronico; Com base nos artigos acima, considerando o prazo de 05 (cinco) dias
64 para apresentagao de Embargos de Declaragao, com a contagem excluindo o dia do comego e
65 incluindo dia do vencimento. Verifico que o prazo final recaiu em dia nao util 04/12/2021 (sdbado),
66 prorrogando-se seu termo final para o dia 13/12/2021. Sendo o Embargos de Declaragao
67 apresentados no dia 14/12/2021, tenho que a manifestagao e intempestiva. Ademais, com base
68 nos artigos e fundamentagao disposta acima que disciplinam a materia quanto aos prazos,
69 intimagoes, e contagem de prazos, reputo vdlidas as intimagoes para a sessao de julgamento
70 ocorrida no dia 19 de novembro de 2021, nao havendo que se falar da nulidade por ausencia de
71 intimagao para o comparecimento, pois conforme certidao de fls. 2931 foram enviados os
72 respectivos oficios de intimagao aos enderegos eletronicos das partes e seus patronos. No mais,
73 quanto a questao de reestabelecimento do prazo de mandato, a materia jd se encontra
74 suficientemente analisada, nao sendo, portanto, os Embargos de Declaragao meio adequado a
75 revisar o merito da demanda. Pela fundamentagao exposta acima, nao conhego os Embargos de
76 Declaragao manejados, consoante preconiza o art. 61, inciso Hi, do Codigo Administrativo CONTER,
77 que destaco: Art. 61. Incumbe ao relator: III - Nao conhecer de recursos monocraticamente nos
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78 termos do Codigo de Processes Administrativos do Sistema CONTER CRTRs." Apos lido o despacho,
79 o Secretario abriu para inscrigoes de manifesta^ao, nao havendo inscritos. Apos discussao, posto
80 em votagao decidiu-se por 01 (uma) abstengao do Conselheiro Antonio Eudes e 06 (seis) votos a
81 favor do presente despacho, totalizando-se 07 (sete) votos com a Conselheira Silvia Karina. Nada
82 mais a tratar as dezesseis horas e cinquenta e sete minutos foi encerrada a sessao e lavrada a
83 presente Ata, que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do
84 Plenario. Brasi'lia-DF, 30 de margo de 2022. Publique-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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