
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 15/07/2022 | Edição: 133 | Seção: 1 | Página: 151

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

RESOLUÇÃO CONTER Nº 10, DE 13 DE JULHO DE 2022

Dispõe sobre a não homologação do Pleito Eleitoral para o

Mandato do Corpo de Conselheiros no âmbito dos Conselhos

do Sistema CONTER/CRTRS, normatizado pelo Regimento

Eleitoral, aprovado pela RESOLUÇÃO CONTER Nº 19/2021 E

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022 e dá outras providências.

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

regimentais que lhes são conferidas por meio da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, do Decreto nº

92.790, de 17 de junho de 1986, e do seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO que é de suma importância os exercícios de mandatos de Conselheiros, bem

como as atividades desempenhadas serem de relevância pública e social para o Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve se pautar nos princípios enumerados no art.

37, caput, da Constituição Federal, bem como nos princípios da razoabilidade, do interesse público e da

economicidade dos atos de gestão;

CONSIDERANDO o disposto no art. 15 do Decreto-Lei nº 92.790/1986, no qual cada Conselho

Regional instalado indicará um conselheiro titular e o respectivo suplente para compor o Conselho

Nacional de Técnicos em Radiologia, escolhidos por meio de processo eleitoral;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação às normas vigentes e às prescrições legais

trazidas pelas alterações do Decreto-Lei nº 9.531/2018 no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO que foi trazida pela redação do §2º do art. 15 do Decreto-Lei nº 9.531/2018, a

obrigatoriedade das eleições do Sistema CONTER/CRTRs ocorrerem pelo voto direto dos profissionais

inscritos nos respectivos Conselhos Regionais;

CONSIDERANDO que foi trazido pela redação do §4º do art. 15 e §1º do art. 22 do Decreto-Lei nº

9.531/2018, a modificação do prazo dos mandatos dos Conselheiros do Sistema CONTER/CRTRs que será

de 4 (quatro) anos;

CONSIDERANDO que foi trazido pela redação do inciso I do art. 15-A do Decreto-Lei nº

9.531/2018, que os profissionais para se inscreverem no processo eleitoral do Nacional devam ter mais de

cinco anos de inscrição profissional;

CONSIDERANDO que foi trazido pela redação do Decreto-Lei nº 9.531/2018, que os

profissionais para se inscreverem no processo eleitoral para cargos de Conselheiros dos Regionais devam

ter mais de três anos de inscrição;

CONSIDERANDO que foram trazidas as hipóteses de inelegibilidade pelo Decreto

Regulamentador, referente ao inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de

1990;

CONSIDERANDO que pela ausência de cumprimento dos princípios da legalidade, não foi

atingido o objetivo do Pleito Eleitoral, qual seja: suprir os cargos vacantes para os Conselhos Regionais e

Nacional, regido pelo Regimento Eleitoral nº 19/2021 e Instrução Normativa nº 01/2022;

CONSIDERANDO que o processo de votação deverá permitir que os profissionais inscritos no

Conselho Regional votem sem se afastar do seu município de residência;

CONSIDERANDO que as eleições para os Conselhos Nacional e Regionais serão publicadas no

Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos dos respectivos Conselhos, com antecedência de, no

mínimo, 180 (cento e oitenta) dias;



CONSIDERANDO que não foi contemplado o objetivo das eleições, qual seja: o preenchimento

das vagas de conselheiros dos Conselhos Nacional e Regionais do Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO a vedação de eleições indiretas para o preenchimento das vagas aos cargos

de conselheiros dos Conselhos Nacional e Regionais do Sistema CONTER/CRTRs;

CONSIDERANDO o Parecer ASSEJUR nº 21/2022, de 27 de junho de 2022, sobre Homologação

do Pleito Eleitoral CONTER/CRTRs, para mandato do quadriênio de 2022/2026;

CONSIDERANDO que a Administração Pública pode declarar de ofício a nulidade dos seus

próprios atos, nos termos da Súmula nº 346 do STF (princípio da autotutela);

CONSIDERANDO os termos das decisões da 77ª e 87ª Sessões das Reuniões de Diretoria

Extraordinária, da Junta Governativa do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, ocorridas,

respectivamente, nos dias 27 de junho e 13 de julho de 2022, resolve:

Art. 1º Declarar no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs a não homologação do Pleito Eleitoral,

em face da anulação dos atos ilegais que foram realizados durante Processo Eleitoral, conforme

Regimento Eleitoral nº 19/2021 e IN nº 01/2022 para o mandato do quadriênio de 2022/2026, quais

sejam:

a - Descumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme art. 29, §4º do Decreto-Lei

nº 92.790/1986;

b - A presença irregular de funcionários do CONTER na Equipe de Apoio da CNRE, §3º do art. 47

da Resolução CONTER nº 19/2021;

c - Descumprimento do art. 15 do Decreto-Lei nº 92.790/1986;

d - Descumprimento do art. 22 do Decreto-Lei nº 92.790/1986;

e - O não envio do Processo Eleitoral por Comissões Eleitorais do Sistema CONTER/CRTRs, na

forma do art. 40 inciso XI do Regimento Eleitoral;

f - Descumprimento do art. 30 do Regimento Eleitoral por algumas Comissões Regionais e pela

CNRE;

Art. 2º Determinar a apuração de condutas ensejadoras de descumprimento das normas

vigentes que ocasionaram danos ao processo eleitoral, interferência ou que implicaram na não

homologação do pleito, mediante procedimento administrativo cabível.

Art. 3º Fica estabelecido o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta

Resolução, para que a Diretoria Executiva da Junta Governativa aprove normativa segura e eficaz, ad

referendum do Plenário do próximo Corpo de Conselheiros, que defina as diretrizes para que haja novas

eleições no Sistema CONTER/CRTRs.

Parágrafo Único: As novas diretrizes mencionadas no artigo anterior não implicam na revogação

da Resolução CONTER nº 19/2021, se tratando apenas de reformulação para adequação e supressão de

lacunas do Regimento Eleitoral frente as alterações trazidas pelo Decreto-Lei nº 92.790/86.

CAPÍTULO I

DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Art. 4º O processo eleitoral não cumpriu o prazo mínimo do §4º do art. 29 do Decreto-Lei nº

92.790/1986.

Art. 5º O processo eleitoral não obedeceu ao disposto nos artigos 15 e 22 do Decreto Lei

92.790/1986, não garantindo o preenchimento das vagas para os cargos de Conselheiros do Conselho

Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia.

CAPÍTULO II

DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA

Art. 6º O novo pleito eleitoral obedecerá a ordem jurídica e o devido processo legal mediante os

atos válidos no processo eleitoral.

Parágrafo único - Os atos anuláveis praticados na condução do novo pleito eleitoral poderão ser

convalidados, desde que não prejudiquem direitos de terceiros e possam objetivar cumprimento da lei,

bem como os fins a que se destinam.



CAPÍTULO III

DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

Art. 7º É obrigação do gestor público, detentor das funções públicas honoríficas estabelecidas

na legislação ou normatização vigentes, dar a continuidade do serviço público federal do Sistema

CONTER/CRTRs e, em hipótese nenhuma, haverá paralisações dos serviços imotivadamente.

Parágrafo único - A Junta Governativa irá instaurar novo processo eleitoral para escolha de

candidatos às vagas de Conselheiros do Nacional e dos Regionais, utilizando-se, para tanto, dos meios

legais para o provimento integral dos respectivos cargos.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 Os valores a serem dispendidos no novo pleito eleitoral seguirão o disposto na

Resolução CONTER nº 07, de 20 março de 2021.

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SILVIA KARINA LOPES DA SILVA

Diretora-Presidenta

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


