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ATA DA 133 SESSAO DA III REUNIAO PLENARIA EXTRAORDINARIA DE 2021 DO 72 CORPO DE 
CONSELHEIROS DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, REALIZADA NO DIA 30 
DE MARCO DE 2022.

1 As dezessete horas e sete minutos do dia trinta do mes de margo do ano de dois mil e vinte e dois,
2 na sede propria do Conselho Nacional de Tecnicos em Radiologia, sito no SIBS, Quadra 02,
3 Conjunto A Lote n2 03, Nucleo Bandeirante/DF, realizou-se a Decima Terceira 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
7 Silva, TR. Antonio Eudes de Oliveira, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, TR. Vanderleia da Silva e o TR.
8 Jorge Chernicharo. Registra-se ainda a presenga dos Conselheiros Suplentes: TNR. Marcos Jose
9 Fraga Nunes, com direito a voz e a voto, considerando a ausencia justificada do Conselheiro TNR.

10 Rubens Acosta Machado e do TR. Gilvan Serafim de Souza, com direito a voz e a voto na forma
11 regimental, em razao da ausencia justificada do Conselheiro TR. Luciano Guedes - Diretor-
12 Presidente do CONTER. DA PAUTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO ETICO N2. 186/2020.
13 INTERESSADO: CONTER. ASSUNTO: QUEBRA DE DECORO, MA CONDUTA E RESPONSABILIDADE 
14POR ATOS DE GESTAO - TR. PAULO VICTOR IACZINSKI DA SILVA. Conselheiro Relator: TNR.
15 Marcos Junior de Oliveira Silva. Em continuidade o Diretor-Secretario apresentou o objeto da
16 pauta, passando a palavra ao Conselheiro Relator para leitura do despacho, o qual se manifestou
17 conforme segue: "Versa sobre o Recurso Administrative interposto par TR. PAULO VICTOR 
\8 JACZINSKI DA SILVA, contra decisao do Colegiado do CONTER, nos autos do Processo 
\9 Administrative supramencionado, que foi aplicado contra o recorrente a penalidade de perda de
20 mandato. Sendo nomeado como Relator em decisao da Diretoria Executive do CONTER ocorrida
21 em 10 de fevereiro de 2022, conforme Ata e Oficio de folhas 428/429 do processo. De inicio,
22 verifica-se que o processo foi julgado pelo plendrio do CONTER, no dia 01 de setembro de 2021,
23 conforme ata de folhas 364 a 366 do processo, entendo o plendrio em acompanhar o Relatorio e
24 voto do Relator, aplicando a penalidade de perda de mandato por violagao a Resolugao CONTER n?
25 17/2018, em seus artigos 9- incisos v,vi,viii e ix, artigo 6g da Resolugao 01/2016, artigo 75 da Lei
26 4320/64 e Lei 8666/93, aplicagao e penalidade na forma do artigo 10 e 14 da Resolugao CONTER
27 ng 17/2018. A decisao foi publicada no Didrio Oficial da Uniao, em 27 de setembro de 2021. Sendo
28 protocolado o Recurso no dia 30 de setembro de 2021, conforme protocolo CONTER Ng 2585/2021,
29 em folhas 388 a 391v. De andlise ao conteudo do recurso, verifica-se que o recorrente alegafatos e
30 fundamentos que jd foram objeto de andlise por esse plendrio, sem que para tanto, trouxesse
31 novos argumentos para modificar o entendimento da materia, de modo a reformer a deliberagao
32 anterior. Ainda, o Regimento Interno do CONTER, dispoe: Regimento Interno do CONTER: "Art. 29.
33 Os Conselheiros do Conselho Nacional de Radiologia exercem jurisdigao em todo o territdrio
34 nacional e possuem competencia para julgar os processes de acordo com as previsdes do Cddigo
35 de Processes Administrativos do Sistema CONTER/CRTRs e das demais normas legais ou
36 regulamentadoras; em especial, julgar, orginalmente, os seus Conselheiros e os dos Regionais, em
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37 rozao de ma conduta, quebro de decoro e atos de responsabilidade gestao". "Art. 61. Incumbe oo
38 relator: III - Nao conhecer de recursos monocraticamente nos termos do Codigo de Processes
39 Administrativos do Sistema CONTER CRTRs; VI - Exercer outras atribuigdes estabelecidas neste
40 Regimento Interno". E por sua vez, destaco o disposto no Codigo de Processo Administrativo do
41 CONTER-CPA. "Art. 159. Sao expressamente irrecorn'veis, sem prejulzos de outras de mesma
42 natureza: (...) VII - as decisdes monocrdticas do relator, quando expressamente autorizadas por
43 este Codigo; Art. 165. Aplica-se ao processamento dos recursos o mesmo rito previsto neste Codigo
44 para julgamento do processo em primeira instancia, com as seguintes adequagoes: I - Somente
45 serao levados a julgamento recursos que estejam fundamentados. II - O Relator do recurso, no
46 prazo para proferir seu voto, podera, por decisao monocrdtica e irrecorrfvel, negar seguimento ao
47 recurso quando este for: b) interposto contra decisao irrecorrlvel, observadas as hipoteses deste
48 Codigo; c) interposto sem fundamentagao, ou seja, descontextualizado em relagao d decisao
49 recorrida, vago, excessivamente generico ou ainda contra texto expresso de Sumula de Tribunal
50 Superior; Art. 166. Julgado inadmitido pelo Relator monocraticamente ou julgado
51 inadmitido/improvido no Plendrio o recurso, manter-se-d a decisao recorrida. Pardgrafo unico. Em
52 casos onde o recurso e manifestamente incablvel, a Diretoria Executiva do ente competente para
53 julgar o recurso podera desde logo declarar sua inadmissibilidade, submetendo sua decisao ao
54 referenda do Plendrio, sendo desnecessdrio, neste caso, a nomeagao de Relator". Entende este
55 Relator pela ausencia de fundamentagao do recurso, estando excessivamente generico quanto as
56 questoes ventiladas pela parte, e ainda por trazer materias que jd foram apreciadas no presente
57 processo pela comissao de etica, decoro e responsabilidade por atos de gestao, na face de
58 conhecimento e instrugao processual e julgado pelo plendrio desta casa. Por todo o exposto, nego
59 seguimento ao recurso Administrativo CONTER interposto por TR. PAULO VICTOR JACZINSKI DA
60 SILVA e nego seguimento, na forma do inciso Hi do artigo 61 do Regimento Interno do CONTER e
61 inciso ii, almeas "a" e "b" do artigo 165 do Codigo de Processo Administrativo CONTER. Devendo
62 manter a decisao recorrida, na forma estabelecida no artigo 166 da mesma norma". Apos leitura,
63 o Secretario abriu para inscrigoes sendo inscrita a Conselheira TR. Vanderleia da Silva, a qual
64 questiona se trata do Processo Administrativo referente ao CRTR 114 Regiao, incluido a nao
65 prestagao de contas referente ao evento Sul-Sudeste, sendo esclarecido que a votagao sera do
66 processo como todo. Feitos os devidos esclarecimentos, a Conselheira TR. Vanderleia da Silva se
67 declara impedida de votar na presente sessao, hem como na sessao anterior. Assim, o Diretor-
68 Secretario informa a necessidade de retorno a sessao anterior para votagao nominal,
69 considerando a declaragao de impedimento da referida Conselheira. Ato continue procede-se com
70 a votagao da 12- Sessao da III RPE de 2022. Em seguida, o Diretor-Secretario colocou em votagao a
71 materia da presente sessao. Apos discussao, posto em votagao decidiu-se por 1 (um)
72 impedimento, sendo da Conselheira TR. Vanderleia da Silva e 6 (seis) votos totalizando 7 (sete) a
73 favor do despacho do relator, sendo dos Conselheiros TR. Gilvan Serafim, TR. Jorge Chernicharo,
74 TNR. Marcos Fraga, TR. Antonio Eudes, TR. Silvia Karina e TR. Sandoval Kehrle. Ato continue o
75 Diretor-Secretario precede com a leitura e aprovagao das atas da 1? Sessao ate a presente sessao.
76 Nada mais a tratar as dezoito horas e dez minutos foi encerrada a sessao e lavrada a presente Ata, \r
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77 que apos lida e aprovada sera assinada por todos os Conselheiros participantes do Plenario.
78 Brasflia-DF, 30 de mar?o de 2022. Publique-se.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-<-------TR. MAURO^ARCEL^UMEIRA DE SOUZA TR. SANDOVAL KEHRLE
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