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RESOLUÇÃO CONTER Nº 019, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2.019. 

 
 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A RECONDUÇÃO DE 
PARTE DO CORPO DE CONSELHEIROS DO 
CRTR DA 5ª REGIÃO E RECOMPOSIÇÃO DA 
DIREITORIA EXECUTIVA E DA COMISSÃO DE 
TOMADA DE CONTAS. SUSPENDE A 
INTERVENÇÃO NO REGIONAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

       
 

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas por meio da Lei n.º 7.394, de 
29 de outubro de 1985, pelo Decreto n.º 92.790, de 17 de junho de 1986, e pelo Regimento 
Interno do CONTER; 

 CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Constituição Federal, em 
especial o caput do art. 37, que retrata os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência, como norteadores dos atos da administração pública, 
dentre outros; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 12 Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 
1985, segundo o qual o Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em 
Radiologia funcionarão nos mesmos moldes dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, 
obedecida igual sistemática para sua estrutura e com as mesmas finalidades de seleção 
disciplinar e defesa da classe dos Técnicos em Radiologia; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14 do Decreto nº 92.790, de 17 de junho 
de 1986, segundo o qual ficam subordinados os Conselhos Regionais ao Conselho Nacional, 
qual terá sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional; 

CONSIDERANDO o disposto no inciso VI do artigo 16 do Decreto nº 92.790, 
de 17 de junho de 1986, que estabelece como uma das atribuições do CONTER a de “VI - 
promover auditorias contábeis e financeiras, diligências ou verificações relativas ao 
funcionamento dos Conselhos Regionais, nos Estados e no Distrito Federal, e adotar, quando 
necessárias, providências para aprimorar sua eficiência e regularidade, incluída a 
designação de diretoria provisória; e  (Incluído pelo Decreto nº 9.531, de 2018)”; 

CONSIDERANDO que o CONTER, em respeito e observância ao teor do 
artigo 5º, incisos LIV e LV, da C/88, que prevê o devido processo legal e seus corolários: a 
ampla defesa e contraditório, bem como com fins de empreender segurança jurídica para 
fielmente cumprir a autonomia e a independência administrativa e financeira dos Conselhos 
Regionais de Técnicos em Radiologia, mas também primar pelo interesse público, tendo 
como paradigma os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, em face de seu 
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poder/dever de fiscalizar os Regionais emanou, em 1º de setembro de 2016, a Resolução 
CONTER nº. 14, com fins de “dispor sobre normas gerais de intervenção do CONTER nos 
CRTRs, nomeação de Diretoria Executiva Provisória e critérios para recomposição do Corpo 
de Conselheiros e dá outras providências”, publicada no D.O.U em 05 de setembro de 2016; 

CONSIDERANDO a decisão do Plenário do CONTER de 02 de agosto de 2019 
nos autos do PAD CONTER nº. 51/2017, assim constando na Ata: “...no sentido de manter 
afastada a diretoria executiva da época e seja reconduzido os demais conselheiros de imediato, contando o 
mesmo período em que ficaram afastados, para que recomponham suas diretorias e também que se dê 
continuidade aos procedimentos para apuração das responsabilidades. Acompanharam o voto 
divergente os Conselheiros: TR. Luciano Guedes, o TR. Marcos Junior, o TR. Sandoval Kerhle, 
e o TR. Mauro Marcelo. Votaram com o relator o Diretor Secretário TR. Adriano Célio Dias e o 
Diretor Tesoureiro TR. Abel dos Santos. Portanto, o resultado por 5 votos a 3, decidiu-se pela 
recondução imediata dos conselheiros afastados, excluídos os da Diretoria Executiva, com a 
devolução do prazo de mandato do mesmo período do afastamento...” 

CONSIDERANDO a publicação realizada pelo Presidente do CONTER, no gozo 
de suas atribuições, no Diário Oficial em 23 de agosto de 2019, na Seção 3 e páginas 122 e 123 
estabelecendo os procedimentos administrativos e a liturgia necessária para empreender 
legalidade a efetivação do que fora decido pelo Plenário, cujo trecho alusivo da referida 
publicação a esta Resolução assim se manifestou: “Ficam ainda os Conselheiros reintegrados, em 
razão da decisão retro, intimados para convocar formalmente Reunião Plenária Extraordinária 
para fins de recomposição do quadro de Conselheiros Efetivos e, em ato continuo, promover a 
Eleição de nova Diretoria Executiva, devendo ser obedecida por analogia a regra do art. 54 do 
Regimento Interno do CRTR da 5ª Região em caso de impossibilidade de aplicação do art. 41 do 
mesmo Regimento, conduzindo os demais tramites na observância das demais normas 
Regimentais Internas previstas nos artigos 4º; 9º alínea “m”; 10, 11, 12, 39, 40, e 43 alínea “g” 
bem como todas as demais aplicáveis ao caso conforme Regimento Interno do CRTR da 5ª 
Região, por se tratar de matéria interna corporis, como decidido na Ata que fixou a reintegração, 
sob pena de nulidade dos atos em caso de inobservância das normas regimentais em vigor. Após 
a conclusão da recomposição do Corpo de Conselheiros e Eleição da nova Diretoria Executiva 
do CRTR da 5ª Região, oficie-se ao CONTER com cópia integral da Ata devidamente registrada 
e reconhecida a firma de seus assinantes, para fins de prolação de nova Resolução que revogará, 
no que couber, a Resolução nº. 09 de 14 de novembro de 2017 que gerou a intervenção e todas as 
que lhe deram sequência, para fins de regulamentar a restituição dos poderes administrativos, 
executivos e disciplinares dos Conselheiros reintegrados por foça da decisão”. 

CONSIDERANDO não existirem mais óbices judicias ao cumprimento do 
quanto disposto na decisão do Plenário do CONTER, uma vez que decisão proferida nos autos 
do Agravo de Instrumento nº. 5025387-43.2019.4.03.0000 em tramite no Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, suspendeu a decisão proferida na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade nº. 5007501-35.2017.4.03.6100, que 
afastava todos os 14 (quatorze) Conselheiros, mantendo-se, pois, somente a decisão liminar que 
afastava a Diretoria Executiva do CRTR da 5ª Região;  
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CONSIDERANDO a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região de 04 de 
novembro de 2019 realizada pelos Conselheiros reconduzidos administrativamente e cuja 
recomposição foi assim por eles efetivada como Conselheiros: JULIO CESAR DOS 
SANTOS, ANTONIO FACIN, CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, 
ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, FABIO 
EDUARDO EMYGDIO DE FARIA, JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, MARA LUCIA 
SOUZA VENGJER, CARLOS ANDRE CARVALHO PENA, GIAN CLAUDIO PEREIRA 
DE SOUZA, MARCELO LUIZ DA SILVA, LUCY HELLEN MARQUES, JAMES 
SANCHES CUSTODIO e PAULO FABIANO SILVA DO PRADO; 

CONSIDERANDO ainda que a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região de 
04 de novembro de 2019, supriu a vacância dos cargos de Conselheiros Efetivos dos 
integrantes da Diretoria Executiva afastados foram preenchidos por: CLOIFI CARDOSO 
FARIA BUENO, FABIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA e MARA LUCIA SOUZA 
VENGJER, bem como para substituir o Conselheiro renunciante VALTER ALEXANDRE 
LUCHETTA fora eleito o suplente JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA; 

CONSIDERANDO também que a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região 
de 04 de novembro de 2019, elegeu novos Conselheiros para compor a Comissão de Tomadas 
de Contas (CTC) do CRTR da 5ª Região, sendo esta composta por CLOIFI CARDOSO 
FARIA BUENO, FABIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA e MARA LUCIA SOUZA 
VENGJER como membros efetivos da CTC e ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, 
CARLOS ANDRE CARVALHO PENA e PAULO FABIANO SILVA DO PRADO como 
membros suplentes da CTC. 

CONSIDERANDO por fim que a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região 
de 04 de novembro de 2019, elegeu novos Conselheiros Efetivos para compor a Diretoria 
Executiva do CRTR da 5ª Região, sendo eles JULIO CESAR DOS SANTOS para o cargo de 
Diretor Presidente; ANTONIO FACIN para o cargo de Diretor Secretário e JOSELIAS 
RODRIGUES DA SILVA para o cargo de Diretor Tesoureiro; 

CONSIDERANDO ainda que, em que pese a possibilidade ainda de recurso 
administrativo nos autos do PAD CONTER nº. 51/2017 há necessidade de manter o CRTR da 
5ª Região em pleno funcionamento, bem como considerando a necessidade de empreender 
eficiência a gestão pública e ponderando pelo juízo de razoabilidade que a decisão ora posta 
nesta Resolução possui natureza reversível, de modo que eventual provimento de recurso 
administrativo ou decisão judicial, implicará na revisão das medidas adotadas, conforme a 
natureza e a forma que se mostrar necessário; 

CONSIDERANDO a necessidade do seguimento regular dos serviços 
prestados à sociedade pelo CRTR da 5ª Região e o princípio da continuidade do serviço 
público, dada a natureza autárquica dos Conselhos Profissionais; 

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria Executiva do CONTER data de 
07 de novembro de 2019, que decidiu por suspender a intervenção no CRTR da 5ª Região; 
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RESOLVE: 

 

Art. 1º - SUSPENDER a intervenção no CRTR da 5ª Região e REVOGAR a 
Resolução CONTER nº 9, de 13.11.2017, publicada no DOU de 14.11.2017/2017 Seção 1 e 
página 122 que decretava a intervenção no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 
5ª Região, bem como as Resoluções CONTER nº 04, de 14.05.2018, publicada no DOU de 
18.05.2018 Seção 1 e página 153 e nº. nº 18, de 13.11.2018, publicada no DOU de 14.11.2018 
Seção 1 e página 188. 

Art. 2º - HOMOLOGAR a decisão de recomposição do Plenário do CRTR da 5ª 
Região ocorrida na reunião Plenária do dia 04 de novembro de 2019, que elegeu novos 
Conselheiros Efetivos em substituição a Conselheiros afastados por decisão judicial e 
renunciante, bem como recompôs a Comissão de Tomadas de Contas (CTC)  e elegeu novos 
membros para compor a Diretoria Executiva do CRTR da 5ª Região, sendo estes: JULIO 
CESAR DOS SANTOS para o cargo de Diretor Presidente; ANTONIO FACIN para o 
cargo de Diretor Secretário e JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA para o cargo de Diretor 
Tesoureiro, devendo todos atuarem em fiel observância à Constituição Federal de 1988, às 
leis em geral, em especial a Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985, o Decreto nº 92.790, de 
17 de junho de 1986 e as demais normativas internas e a emanadas pelo CONTER. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na da data de sua publicação no Diário 
Oficial da União, com efeitos retroativos a 04 de novembro de 2019 com fins de convalidar os 
atos urgentes e necessários praticados pelos Conselheiros reconduzidos e novos Diretores 
Executivos em favor e no interesse da continuidade do serviço público, revogando-se as 
disposições em contrário.   

 Brasília- DF, 08 de novembro de 2.019. 
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 11/11/2019 | Edição: 218 | Seção: 1 | Página: 168

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2.019

Dispõe Sobre a Recondução de Parte do Corpo de Conselheiros

do Crtr da 5ª Região e Recomposição da Direitoria Executiva e

da Comissão de Tomada de Contas. Suspende a Intervenção no

Regional e dá outras Providências.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas atribuições legais e

regimentais que lhe são conferidas por meio da Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985, pelo Decreto n.º

92.790, de 17 de junho de 1986, e pelo Regimento Interno do CONTER;

CONSIDERANDO as disposições estabelecidas na Constituição Federal, em especial o caput do

art. 37, que retrata os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como

norteadores dos atos da administração pública, dentre outros;

CONSIDERANDO o disposto no art. 12 Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 1985, segundo o qual o

Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia funcionarão nos mesmos moldes

dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, obedecida igual sistemática para sua estrutura e com as

mesmas finalidades de seleção disciplinar e defesa da classe dos Técnicos em Radiologia;

CONSIDERANDO o disposto no art. 14 do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986, segundo o

qual ficam subordinados os Conselhos Regionais ao Conselho Nacional, qual terá sede no Distrito Federal

e jurisdição em todo o território nacional;

CONSIDERANDO o disposto no inciso VI do artigo 16 do Decreto nº 92.790, de 17 de junho de

1986, que estabelece como uma das atribuições do CONTER a de "VI - promover auditorias contábeis e

financeiras, diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos Conselhos Regionais, nos Estados e

no Distrito Federal, e adotar, quando necessárias, providências para aprimorar sua eficiência e

regularidade, incluída a designação de diretoria provisória; e (Incluído pelo Decreto nº 9.531, de 2018)";

CONSIDERANDO que o CONTER, em respeito e observância ao teor do artigo 5º, incisos LIV e

LV, da C/88, que prevê o devido processo legal e seus corolários: a ampla defesa e contraditório, bem

como com fins de empreender segurança jurídica para fielmente cumprir a autonomia e a independência

administrativa e financeira dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, mas também primar pelo

interesse público, tendo como paradigma os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, em face

de seu poder/dever de fiscalizar os Regionais emanou, em 1º de setembro de 2016, a Resolução CONTER

nº. 14, com fins de "dispor sobre normas gerais de intervenção do CONTER nos CRTRs, nomeação de

Diretoria Executiva Provisória e critérios para recomposição do Corpo de Conselheiros e dá outras

providências", publicada no D.O.U em 05 de setembro de 2016;

CONSIDERANDO a decisão do Plenário do CONTER de 02 de agosto de 2019 nos autos do PAD

CONTER nº. 51/2017, assim constando na Ata: "...no sentido de manter afastada a diretoria executiva da

época e seja reconduzido os demais conselheiros de imediato, contando o mesmo período em que

ficaram afastados, para que recomponham suas diretorias e também que se dê continuidade aos

procedimentos para apuração das responsabilidades. Acompanharam o voto divergente os Conselheiros:

TR. Luciano Guedes, o TR. Marcos Junior, o TR. Sandoval Kerhle, e o TR. Mauro Marcelo. Votaram com o

relator o Diretor Secretário TR. Adriano Célio Dias e o Diretor Tesoureiro TR. Abel dos Santos. Portanto, o

resultado por 5 votos a 3, decidiu-se pela recondução imediata dos conselheiros afastados, excluídos os

da Diretoria Executiva, com a devolução do prazo de mandato do mesmo período do afastamento..."
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CONSIDERANDO a publicação realizada pelo Presidente do CONTER, no gozo de suas

atribuições, no Diário Oficial em 23 de agosto de 2019, na Seção 3 e páginas 122 e 123 estabelecendo os

procedimentos administrativos e a liturgia necessária para empreender legalidade a efetivação do que

fora decido pelo Plenário, cujo trecho alusivo da referida publicação a esta Resolução assim se manifestou:

"Ficam ainda os Conselheiros reintegrados, em razão da decisão retro, intimados para convocar

formalmente Reunião Plenária Extraordinária para fins de recomposição do quadro de Conselheiros

Efetivos e, em ato continuo, promover a Eleição de nova Diretoria Executiva, devendo ser obedecida por

analogia a regra do art. 54 do Regimento Interno do CRTR da 5ª Região em caso de impossibilidade de

aplicação do art. 41 do mesmo Regimento, conduzindo os demais tramites na observância das demais

normas Regimentais Internas previstas nos artigos 4º; 9º alínea "m"; 10, 11, 12, 39, 40, e 43 alínea "g" bem

como todas as demais aplicáveis ao caso conforme Regimento Interno do CRTR da 5ª Região, por se tratar

de matéria interna corporis, como decidido na Ata que fixou a reintegração, sob pena de nulidade dos atos

em caso de inobservância das normas regimentais em vigor. Após a conclusão da recomposição do Corpo

de Conselheiros e Eleição da nova Diretoria Executiva do CRTR da 5ª Região, oficie-se ao CONTER com

cópia integral da Ata devidamente registrada e reconhecida a firma de seus assinantes, para fins de

prolação de nova Resolução que revogará, no que couber, a Resolução nº. 09 de 14 de novembro de 2017

que gerou a intervenção e todas as que lhe deram sequência, para fins de regulamentar a restituição dos

poderes administrativos, executivos e disciplinares dos Conselheiros reintegrados por foça da decisão".

CONSIDERANDO não existirem mais óbices judicias ao cumprimento do quanto disposto na

decisão do Plenário do CONTER, uma vez que decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº.

5025387-43.2019.4.03.0000 em tramite no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, suspendeu a decisão

proferida na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública de

Improbidade nº. 5007501-35.2017.4.03.6100, que afastava todos os 14 (quatorze) Conselheiros, mantendo-

se, pois, somente a decisão liminar que afastava a Diretoria Executiva do CRTR da 5ª Região;

CONSIDERANDO a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região de 04 de novembro de 2019

realizada pelos Conselheiros reconduzidos administrativamente e cuja recomposição foi assim por eles

efetivada como Conselheiros: JULIO CESAR DOS SANTOS, ANTONIO FACIN, CLAUDIO ANDERSON

RODRIGUES DE SOUZA, ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS, CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, FABIO

EDUARDO EMYGDIO DE FARIA, JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA, MARA LUCIA SOUZA VENGJER, CARLOS

ANDRE CARVALHO PENA, GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, MARCELO LUIZ DA SILVA, LUCY HELLEN

MARQUES, JAMES SANCHES CUSTODIO e PAULO FABIANO SILVA DO PRADO;

CONSIDERANDO ainda que a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região de 04 de novembro de

2019, supriu a vacância dos cargos de Conselheiros Efetivos dos integrantes da Diretoria Executiva

afastados foram preenchidos por: CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, FABIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA e

MARA LUCIA SOUZA VENGJER, bem como para substituir o Conselheiro renunciante VALTER ALEXANDRE

LUCHETTA fora eleito o suplente JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA;

CONSIDERANDO também que a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região de 04 de novembro

de 2019, elegeu novos Conselheiros para compor a Comissão de Tomadas de Contas (CTC) do CRTR da 5ª

Região, sendo esta composta por CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO, FABIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA e

MARA LUCIA SOUZA VENGJER como membros efetivos da CTC e ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS,

CARLOS ANDRE CARVALHO PENA e PAULO FABIANO SILVA DO PRADO como membros suplentes da CTC.

CONSIDERANDO por fim que a reunião do Plenário do CRTR da 5ª Região de 04 de novembro

de 2019, elegeu novos Conselheiros Efetivos para compor a Diretoria Executiva do CRTR da 5ª Região,

sendo eles JULIO CESAR DOS SANTOS para o cargo de Diretor Presidente; ANTONIO FACIN para o cargo

de Diretor Secretário e JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA para o cargo de Diretor Tesoureiro;

CONSIDERANDO ainda que, em que pese a possibilidade ainda de recurso administrativo nos

autos do PAD CONTER nº. 51/2017 há necessidade de manter o CRTR da 5ª Região em pleno

funcionamento, bem como considerando a necessidade de empreender eficiência a gestão pública e

ponderando pelo juízo de razoabilidade que a decisão ora posta nesta Resolução possui natureza

reversível, de modo que eventual provimento de recurso administrativo ou decisão judicial, implicará na

revisão das medidas adotadas, conforme a natureza e a forma que se mostrar necessário;
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CONSIDERANDO a necessidade do seguimento regular dos serviços prestados à sociedade

pelo CRTR da 5ª Região e o princípio da continuidade do serviço público, dada a natureza autárquica dos

Conselhos Profissionais;

CONSIDERANDO a deliberação da Diretoria Executiva do CONTER data de 07 de novembro de

2019, que decidiu por suspender a intervenção no CRTR da 5ª Região;, resolve:

Art. 1º - SUSPENDER a intervenção no CRTR da 5ª Região e REVOGAR a Resolução CONTER nº

9, de 13.11.2017, publicada no DOU de 14.11.2017/2017 Seção 1 e página 122 que decretava a intervenção

no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região, bem como as Resoluções CONTER nº 04,

de 14.05.2018, publicada no DOU de 18.05.2018 Seção 1 e página 153 e nº. nº 18, de 13.11.2018, publicada

no DOU de 14.11.2018 Seção 1 e página 188.

Art. 2º - HOMOLOGAR a decisão de recomposição do Plenário do CRTR da 5ª Região ocorrida na

reunião Plenária do dia 04 de novembro de 2019, que elegeu novos Conselheiros Efetivos em substituição

a Conselheiros afastados por decisão judicial e renunciante, bem como recompôs a Comissão de Tomadas

de Contas (CTC) e elegeu novos membros para compor a Diretoria Executiva do CRTR da 5ª Região, sendo

estes: JULIO CESAR DOS SANTOS para o cargo de Diretor Presidente; ANTONIO FACIN para o cargo de

Diretor Secretário e JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA para o cargo de Diretor Tesoureiro, devendo todos

atuarem em fiel observância à Constituição Federal de 1988, às leis em geral, em especial a Lei n.º 7.394,

de 29 de outubro de 1985, o Decreto nº 92.790, de 17 de junho de 1986 e as demais normativas internas e a

emanadas pelo CONTER.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na da data de sua publicação no Diário Oficial da União,

com efeitos retroativos a 04 de novembro de 2019 com fins de convalidar os atos urgentes e necessários

praticados pelos Conselheiros reconduzidos e novos Diretores Executivos em favor e no interesse da

continuidade do serviço público, revogando-se as disposições em contrário.

MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS

Diretor-Presidente

ADRIANO CÉLIO DIAS

Diretor-Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


