CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
RESOLUÇÃO CONTER N°09 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2.017.
DISPÕE SOBRE A INTERVENÇÃO E A
NOMEAÇÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA
PROVISÓRIA PARA O CRTR DA Sa REGIÃO,
VISANDO A REGULAR CONTINUIDADE DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS, A PARALISAÇÃO DE
IMPROBIDADES ADMINISTRATIVAS E DE
DANOS AO ERÁRIO EM RAZÃO DE PRÁTICAS
DE ASSÉDIO MORAL AOS EMPREGADOS.

O CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso
de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas por meio da Lei n.° 7.394, de
29 de outubro de 1985, pelo Decreto n.° 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.° 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 n° 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 V do artigo 16 do Decreto n° 92.790,
de 17 de junho de 1986, que estabelece como uma das atribuições do CONTER a de
"promover quaisquer diligências ou verificações, relativas ao funcionamento dos Conselhos
Regionais, nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando necessárias,
providências convenientes à bem da sua eficiência e regularidade, inclusive a designação d
Diretoria Provisória";
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CONSIDERANDO que o CONTER, em respeito e observância ao teor do
artigo 5°, 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
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 1° de setembro de 2016, a Resolução CONTER n°. 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.0 em 05 de setembro de 2016;
CONSIDERANDO que o Sistema CONTER/CRTRs constitui Conselhos
Profissionais de Fiscalização com natureza jurídica autárquica, exercendo múnus público com
indelegável poder de polícia, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na
ADIN 1717/DF com acórdão publicado no DJ em 28-03-2003 PP-00061 EMENT VOL02104-01 PP-00149;
CONSIDERANDO que é do dever do CONTER primar pela boa gestão da
coisa pública nos CRTRs, com a supremacia do interesse público sobre o interesse particular,
como imperativo que deve ser reconhecido para que se tenha a correta atuação institucional, e,
como órgão máximo do Sistema, garantir a regular continuidade do serviço público, bem
como promover os atos necessários a sua regularização quando houver, nos Regionais,
ilegalidades ou irregularidades que possam gerar à Administração Pública ou aos
administrados prejuízos graves irreparáveis ou de difícil reparação;
CONSIDERANDO a instauração do Processo Administrativo CONTER n°
51/2017 contra o CRTR da 5' Região, com jurisdição no estado de São Paulo, em razão deste
ter violado as normas insculpidas no art. 1°, incisos V, VI, XVIII e XX alínea "a", todos da
Resolução CONTER n°. 14, de 1° de setembro de 2016, publicada no DOU, de 05 de
setembro de 2016, notadamente em razão de terem os Conselheiros do CRTR da 5' Região
promovido, realizado e se omitido com práticas caracterizadas em lei como improbidade
administrativa sem a devida instauração de processo, apuração e punição do responsável
(eis) no âmbito do CRTR e por terem inobservado os valores sociais do trabalho,
valorização do trabalho humano e existência digna do trabalhador, descumprindo
desígnios morais na gestão de pessoal em âmbito do poder público, fomentando e
permitindo a ocorrência, no âmbito do CRTR, de reiterada prática de assédio moral aos
empregados do CRTR, colocando em risco o desempenho das atividades da autarquia,
condenada seguidamente em contenciosos trabalhistas individuais ou em ação coletiva
em razão de tal prática.
CONSIDERANDO que o CRTR da Sa Região também foi devidamente
intimado, no âmbito do Processo Administrativo CONTER n°. 51/2017, para apresentação
de defesa escrita, na forma prevista no Regulamento de Intervenção;
a I
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CONSIDERANDO que, observado o principio da não intervenção, previsto
no art. 2° do Regulamento de Intervenção, parte integrante da Resolução CONTER no. 14, de
01 de setembro de 2016, publicada no DOU, de 5 de setembro de 2016, foi encaminhado ao
CRTR da 58 Região um Termo de Ajustamento de Conduta, previsto no &1° do artigo
citado, como exorta o inciso I, do art. 3°, do mesmo Regulamento, para que, se fosse
assinado e cumprido por 'este, cobrando dos responsáveis o prejuízo causado aos cofres
da Autarquia e parando com as práticas de assédio, se evitasse a intervenção;
CONSIDERANDO que a proposta de acordo realizada pelo CONTER foi
completamente ignorada pelo CRTR da 58 Região, conforme documentado no Processo
Administrativo CONTER n° 51/2017;
CONSIDERANDO que a defesa do CRTR da 5" Região foi insipiente e
confessava que foram retirados dos cofres do Regional o montante de R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais) para pagamento de multa em acordo com o Ministério Público do
Trabalho de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001091-45.2016.5.02.0074,
promovida pela Procuradoria do Trabalho em desfavor do Presidente e do Corpo de
Conselheiros do Conselho Regional da 5' Região, da qual resultou o acordo retro citado sem
que houvesse responsabilização e devolução dos valores pelos Conselheiros que deram causa
aos danos;
CONSIDERANDO que as provas documentais são robustas e que a outrora
Diretoria Executiva do CONTER, eu reunião realizada em 2 de junho de 2017, decidiu pelo
não acolhimento das preliminares da defesa e, no mérito, PELA DECRETACÃO
LIMINAR DE INTERVENÇÃO NO CRTR DA 58 REGIÃO, na forma da alínea "b",
inciso II, do art. 30 art. do Regulamento de Intervenção, por comprovada violação do art. 10,
incisos V, VI, XVIII e XX alínea "a", do mesmo regulamento, aplicando-se a penalidade
prevista no inciso III, do art. 24, nos incisos I, III e V, do &3°, e no 46% todos do mesmo
artigo 24 da Regulamento citado;
CONSIDERANDO que, no curso do Processo Administrativo CONTER n°.
51/2017, ficou comprovado que os Conselheiros do CRTR da 5' Região não possuem
qualquer respeito por instituições como o CONTER, o Ministério Público e o Poder Judiciário
e se apegam em diversos processos judicias e atos procrastinatórios para se perpetuarem na
gestão temerária da Autarquia, trazendo diversos danos à instituição;
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CONSIDERANDO que contra o Processo Administrativo CONTER n°
51/2017, que determinou a intervenção, foram impetrados 7 (sete) Mandados de Segurança,
não sendo concedida a segurança em nenhum deles, conforme quadro resumo a saber:
IMPETRANTE

VARA

PROCESSO
_
MS 100484922.2017.401.3400

RESULTADO PARCIAL
_..
Indeferida a liminar com juízo de valor no sentido de que a
intervenção ocorre na pessoa jurídica e não no Conselheiro e
que foi baseada em previsão normativa interna.

LUCY HELLEN
MARQUES

21*
Vara
JFDF

JOSELIAS
RODR1GUES DA
SILVA

41 Vara
JFDF

MS 100486051.2017.4.01.
3400

Indeferida a liminar sob o argumento de que o deferimento
da liminar implicaria em não apurar as irregularidades.
Atualmente com Sentença de Denegação de Segurança
permitindo a intervenção após as informações do CONTER
e do Parecer do MPF

VALTER
ALEXANDRE
LUCHETTA

16°
Vara
JFDF

MS 100486221-2017.401.3400

Indeferida a liminar reconhecendo que existe uma
hierarquia entre o Conselho Federal e o Regional nos termos
da Lei n°. 4.084/62, pontuada a gravidades dos fatos corridos
no CRTR da 5° Região e que a pessoa jurídica que é o
destinatário da intervenção já exerceu defesa, além de citar
todos os demais indeferimentos das ações individuais.
Atualmente com Sentença de Denegação de Segurança
permitindo a intervenção após as informações do CONTER
e do Parecer do MPF

MARCELO LUIZ
DA SILVA

15°
Vara
JFDF

MS 100490992.2017.401.3400

Indeferida a liminar com juízo de valor no sentido que o
ente Federal pode intervir administrativamente no Regional,
até mesmo sem oferta de contraditório c ampla defesa nos
casos de urgência com grave lesão ao erário.
Atualmente com Sentença de Denegação de Segurança
permitindo a intervenção após as informações do CONTER
e do Parecer do MPF

JAMES SANCES
CUSTÓDIO

17*
Vara
JFSP

MS 500837520.2017.4.03.
6100

Indeferida a liminar do Agravante com juízo de valor no
sentido que a citação da pessoa jurídica indicava ao
Presidente do Regional que desse ciência aos demais
Conselheiros do Processo Adm. N°. 51/2017.

CRTR da 5'
REGIÃO

14'
Vara
JFDF

MS 100300707.2017.4.01.
3400 ,'

Indeferida a liminar no sentido que foi ofertada a defesa à
pessoa jurídica e de que foi ofertado um TAC. Atualmente
corri Sentença de Denegação de Segurança permitindo a,
intervenção após ás informações do CONTER e do Parecer
,
do MPF
•

GIAN CLÁUDIO
PEREIRA DE
SOUZA

14'
Vara
JFDF

MS 1004912- Concedida a liminar para suspender a intervenção, mas
47.2017.4.01., .esta FOI
.. . REVOGADA em Sentença que Denegou a
'
Segurança permitindo a intervenção após o juiz ouvir as
3400
.
informações do CONTER c do Parecer do MPF.
___. • _
_
..---a
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el
l
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CONSIDERANDO que, após as sentenças do juiz da 14 Vara Federal de
Brasília/DF, denegando a segurança à pessoa jurídica do CRTR da 53 Região e denegando
igualmente a segurança ao único Conselheiro que tinha obtido decisão liminar favorável, além
de revogar a liminar por ele obtida, o Processo Administrativo CONTER no. 51/2017
voltou a caminhar regularmente e não há qualquer óbice para que a intervenção
administrativa ocorra para afastar todo o Corpo de Conselheiros, como já decidido
administrativamente;
CONSIDERANDO que, por não possuir poderes para bloquear bens dos
Conselheiros, nem de ao final promover penhora para realizar a devolução dos valores aos
cofres públicos, o CONTER se socorreu das vias judiciais e ajuizou a Ação Civil Pública n°.
5007501-35.2017.4.03.6100 e o juiz da 13 Vara Federal, da Seção Judiciária de São Paulo/SP,
após ouvir, em Parecer, o Ministério Público Federal, proferiu decisão liminar
determinando o afastamento da Diretoria Executiva do CRTR e decretou a
indisponibilidade de bens de todos os Conselheiros daquele Regional, estando, portanto,
tais Conselheiros sem as condições legais, éticas e morais para continuação do exercício
das atividades do CRTR da 5" Região;
CONSIDERANDO que contra a decisão liminar proferida nos autos da Ação
Civil Pública n°. 5007501-35.2017.4.03.6100, em trâmite na 1" Vara Federal da Seção
Judiciária de São Paulo/SP, foi interposto Agravo de Instrumento de ir. 501568714.2017.4.03.0000, em tramite na 4" Turma do TRF da 3a Região, sob a tutela do
Desembargador Dr. André Nabarrete, e teve negado o pedido de suspensão dos efeitos,
permanecendo em vigor o afastamento e a indisponibilidade de bens;
CONSIDERANDO que existem razoáveis riscos de aumento dos danos ao
patrimônio da Autarquia, hoje já estimado em R$ 945.000,00 (novecentos e quarenta e
cinco mil reais) — em razão da multa já paga de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais),
que deu origem a esta intervenção; do DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, feito com o Ministério Público do Trabalho, conforme
comprovou o Relatório Circunstanciado da Inspeção Judicial, realizado por um iuiz do
trabalho e por um membro do Ministério Público, tendo o juiz da 74' Vara do Trabalho de
São Paulo/SP, nos autos da Ação Civil Pública n° 1001091-45.2016.5.02.0074, anuído com o
Relatório e condenado o CRTR/SP e seu presidente, solidariamente, a diversas
indenizações e multas que, somadas, ATUALMENTE, CHEGAM AOS
ESTRATOSFÉRICOS R$ 520.000,00 (QUINHENTOS E VINTE MIL REAIS); mais a
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia que permanecerem as câmaras e R$ 1.000,00
(um mil reais) por dia de atraso na realização do Seminário sobre Assédio Moral para os
empregados; bem como condenação estimada em R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e
cinco mil reais), decorrente de 6 (seis) Reclamações Trabalhistas individuais, em curso
nas 373, 26", 86, 42, 75 e 31' Varas do Trabalho de São Paulo/SP, além de diversas outras
em curso ainda sem condenação, mas assentadas nos mesmos fatos e fundamentos;
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CONSIDERANDO o risco da continuidade regular do serviço público uma
vez que, mesmo após todas estas condenações, o CONTER diuturnamente vem
recebendo um cabedal de denúncias sobre o CRTR da 5' Região, em especial sobre más
práticas na gestão do atual Corpo de Conselheiros, inclusive sobre assédio moral a
empregados concursados;
CONSIDERANDO a necessidade de manter a regularidade administrativa no
CRTR 5a Região até que sejam saneadas as ilegalidades e irregularidades e, em se tornando
definitiva a intervenção, até que seja eleito um novo Corpo de Conselheiros, visando evitar a
descontinuidade dos serviços públicos;
CONSIDERANDO deliberação da Diretoria Executiva do CONTER, adreferendum do Plenário, em reunião realizada no dia 9 de novembro de 2017, que decidiu por
intervenção temporária, em que o Corpo de Conselheiros do CRTR 5a Região será afastado
por até 6 (seis) meses, prorrogáveis até o saneamento das irregularidades constatadas no
processo e de outras que se detectarem durante a intervenção — conforme previsão do inciso
II, do art. 24, dos incisos I, III e V. do &V, e dos §6° e §50 da Resolução CONTER n°. 14,
de 01 de setembro de 2016, nos autos do Processo Administrativo CONTER n°. 51/2017
em razão da existência de recurso administrativo, sem efeito suspensivo nos autos conforme
prevê a regra especial do art. 32 da Resolução retro, mas que poderá se converter em
definitiva nas hipóteses do Regulamento de Intervenção, respeitado o contraditório, a
oportunidade de apresentação de defesa e produção de provas pelos afastados,
RESOLVE:
Art. 10 - INTERVIR, provisoriamente, no Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 5' Região, a partir do dia 16 de novembro de 2017.
Art. 2° - Nomear a Diretoria Executiva Provisória de Intervenção, que
administrará o CRTR 5' Região, com os seguintes membros:
TR. AGNALDO DA SILVA

- Diretor Presidente;

TR. JORGE BIAGI FERNANDES

- Diretor Secretário;

TR. GUILHERME ANTONIO RIBEIRO VIANA -Diretor Tesoureiro.
Art. 30 - A Diretoria Executiva Provisória de Intervenção, nomeada no artigo
anterior, será empossada no dia 16 de novembro de 2017 pelo Presidente do CONTER,
passando a possuir os poderes de gestão estabelecidos no art. 23 do Decreto n° 92.790, de 17
de junho de 1986, observada a subordinação ao Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia, como estabelece o art.14 do mesmo Decreto, e atuará, nos termos da Resolução
CONTER n°. 14, de 01 de setembro de 2016, publicada no DOU, de 05 de setembro de
2016, por no máximo 6 (seis) meses, prorrogáveis até o efetivo saneamento dasie
irregularidades constatadas no Processo Administrativo CONTER n°. 51/2017 e das outra
que se detectarem durante a intervenção.
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Art. 4° - A Diretoria Executiva Provisória de Intervenção assumirá todas as
competências do Corpo de Conselheiros afastado e deverá reativar, recompor e nomear, se
ausentes, as Comissões Permanentes obrigatórias de trabalho do Regional, compondo-as, se
couber, com profissionais regularmente inscritos no Sistema CONTER/CRTRs, com exceção
dos conselheiros afastados, podendo, ainda, de acordo com a necessidade e com o interesse
público, criar, compor, modificar ou extinguir, nos mesmos moldes, Comissões Transitórias —
em quaisquer dos casos, observando o Regimento Interno do CRTR.
.Art. 50 - Enquanto perdurar a provisoriedade, a Diretoria Executiva Provisória de
Intervenção, ora nomeada, pautará a sua atuação nos preceitos legais aplicáveis à
administração pública e em consonância as determinações emanadas do CONTER, devendo
encaminhar relatórios mensais dos seus atos administrativos ao CONTER, sob pena de
imediata destituição, ressalvada justificativa razoável para não fazê-lo.
Art. 6° - Além das competências e atribuições fixadas no Art. 45 da Resolução
CONTER n°. 14, de 01 de setembro de 2016, a Diretoria Executiva Provisória de Intervenção
deverá de imediato:
I - realizar diagnostico do quadro de pessoal do CRTR da 5' Região para
minimizar os danos aos cofres da Autarquia, se preciso, for reintegrando empregados que
fragrantemente tenham sido desligados de forma ilegal;
II — se preciso, nomear assessores para os cargos em comissão na forma da lei,
exonerando imediatamente aqueles que tenham contribuído para as ilegalidades praticadas
pelo afastado Corpo de Conselheiros e apurando, em processo administrativo, a
responsabilidade de eventuais empregados estáveis que tenham agido em igual sentido.
III — inventariar todos os processos administrativos e sindicâncias em curso contra
empregados ainda vinculados ao CRTR, aferindo a regularidade destes;
IV — noticiar a todas as instituições públicas interessadas sobre a intervenção,
identificando-se como as pessoas legitimadas para atuarem em nome do CRTR da 5' Região.
Art. 70 - São nulos de pleno direito todos os atos da atual Diretoria Executiva ou
do Corpo de Conselheiros do CRTR da 5' Região praticados após a publicação desta
Resolução e que conflitem com a intervenção, ou que, de qualquer maneira, tentem obstar os
trabalhos da nova Diretoria Provisória de Intervenção, sendo as pessoas que os praticarem
passíveis de responsabilização administrativas, civis e criminais.
Art. 8° - Esta Resolução entra em vigor na da data de sua publicação no Diá
Oficial da União e revogam-se as disposições em contrário.

SR1VN/701, BI. P, Salas 2.060/2.061 — Ed. Brasilia Rádio Center — Brasilia/DF — CEP 70719-900 — Telefax (OXJ( 61) 3326 9374/305
e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal
Brasília, 13 de nov mbro de 2.017.
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espeto e otnenticia ao em do mlim 5'. incisos /JV e LV, do C/PR, que deve o devido reocansi lemd e em corottriog n ampla refez, e controditério. hem nano com fins de empreender angu:nom juddica pane
Selenerae campar • antasesia es
admirátsmive e fume= deo Conselhos deT&nicea em Radielogb. mas também primar reln bua= público. Main como orna:ligou os posinbilns da :amabilidade
e da eeopcsttlidec. a o face de res pede/deva de Emoli= os Regionais =sim tos rde semeiem de 2016. • Resnatain CONTER rd. 14. com fins de "dispor sobre normas remis de Meava do CONTO(
emCRtR.. nomeação de Diretoria ananim Prrnistia e critérios para morenposiçáo do Cosmo de Conselheiros e dá nutro providenciar, publicada no DOU em 05 de setembro de 2016; CONSIDERANDO que
o SM= CONTER/CRER, corotitui Conselhos Proliericouri, de resedinição men natureza~ ~Ma excreenda`mdme público min indelegável poder de policia. nos remos da decisão do Supremo Tribunal
Poetai ISM. co ADD4 I717/DF com aoredão pdsliendo no 01 em 2.11.034003 PP41061 'NINE VOL02104.01 EP-00149; CONSIDERANDO que ido dela do COMER primar pela boa gentio da mim pública
ma CRTR. man e stmenacia do teme público sobre o
pertinaz, como ingiantleo me deve Ia nnambeeldo para .que se tenha a corretambueto intiihrekurel e, esmo tubo mixbno do Sigam. comtlr
eaninuidade da selim público. bem como reanima os em necessários a ma rapdmincin querelo Sontor. nos RepmalCilegalidadet ou inegularidades que posmn
erdrnInIstnn-3° Pública OU nos
po.j•Lo. nom irreperfweis ou de &fiai reparaello; CON'SIDERANDO o iattat~ do Pecam Administrativo CONDIR n" 51/2017 centre o CRIR das" R
com jurisdição no estado de Sto
Podo. em min
-eter vinhas te notem inontbsidas no et_ l', irdes V, VI, XVIII e XX alEnea "a". todos da Remiu" CONTER
14. de I" de setembro de 2016. pub
na DOU. de 05 de Setabbrn de
XII& perdidamente ao nado de usem os Cavelbeires do CRIii da 5' lidado pmmovido, realindo e se omitido com praticas anderiradas ao lei corno improbidade administrativa em a devida insonnualo dc
premem aponde e punição do resmosivel (eis) no ambito do CRER e por terem ~Mo os Mores melais do trabalho, valorização do miolo lunnenn e editeis digne do mrbalhador. deseomprindo ciciados
morais na godo tb pensai em ambito do min público. fomentado e permithdo ocorrencia, no debito do CRER, de reiterais pratica de assédio menti nos empregados do CRER colocando em risco o desempenho
dos ati*Isda dasearequia. condenada seguidamente em contenciosa embati= individuais ou em acSo centelha em radio de tal prática. CONSIDERANDO que n CRER da 5" Regido também Mi devidmneretc
Menet no âmbito cia Processa Achnbristratho CONTER re. 510017. pra spresemação de defesa escrita, na lb= FreIsta nn Reanimem° de Inume:içam CONSIDERANDO que, observado a 1vino4pio do ido
Clame" =isto oro art. Tão Regulamento de larmenção, Feete integnante da Resolução CONTER n'. 14, de 01 de setembro de 201Q publicada no DOU. de 5 de setembro de 20IQ fui encaminhado no CRER
da 5' Repito um Ramo de Nr~
,..~ de Ceednb, previsto no fl• do artigo citeis cano exorta o Incho 1, do art. 3'. do mesmo Regulammte, paro que. se fome minado e cumprido por este, cobrando dos
rezenststis o prejulgo cassado aos cortes da Aidarepna e prendo men as FM= de médio, se evitasse • intenenção; CONSIDERANDO que n rromosl. de nardo =inata pelo CONTER foi completamente
iterado pe:o CRER 4. 3' Regas, conforme docomainde no Processo AdriaNMeivo CONTER a• 51/2017; CONSIDERANDO que a defesa do
da 5' Região foi insipiente e confessava que forme retirados
dos mees do Regiead o mooteree de RS 160.000.00 (cento e secada mil reais) pedra pavemaner de nata ao amido com o Ministério Público do Trabalho de Slin Paulo. nos mitos da Ação Civil Pública n• 10010914520163/32.0374, promovida pda Procuradoria do Trabalho em desfavor do Presidente e do Corpo de ~ribeiros do Conselho Regional da 5' Regido, da qual resultou o remedo rem citado san que houveste
remoa° e devota dos Mores pelos Cornelheiros que demo ama aos da= CONSIDERANDO eme e proves documentais do robustas e que a outrora Diretoria Executivo do CONTER, eu reunida
redima em 2* juniso de 2017, detidas pelo elo acolhimento de preliminares da defesa e. no mérito, PELA DECRETAÇÃO LIMINAR DE INTERVENÇÃO NO CRIR DA 5' REGIÃO, na forma da Mima 'V,
inella II. do art. 3" set. do Regadenento de Intevencto, por
violação do mi. r. incisos V, VI. XVIII e XX elbee "re", eia me= emlernenIQ aplicando-se o penalidade prtvina no incho III. do rel. 24.
nOS Incisos LEI e V. do 15", e no (.6', todos do me= artigo 24 da Regulamento eitada CONSIDERANDO que, no curso do Processo Administrativo COMER e. 51/2017, ficou comprovado que co Canse/beires
de CRTR da S' RegOo não peewn qualquer recato por instiluiçóes cano o CONTER. o Minto/Sio Público e o Poder Judiciário e se apegam em dbensos tncesao, judicies calos procrastinaddos para se
no gesdo acancrfaia dà Autarqum, emenda demos dama à ha:IMO°. CONSIDERANDO que contra o Processo Adminisuotho cowreit n• 5112017, que demolhem a ipteneredo. fornir+ impando,
çi.
PerMantdos de Separam. Mio saido concedida a segam= =Imã neles, mofo= quadro de5L010 a ft
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CONSIDERANDO me, opôs c tente= de juiz da 14' Vara Federal de Brasília/DE denepodn a morre*/ à desta jurídica do
CRER da S• Região e denegando imealmcnte a segurança ao único
Conselheiro que tinha obtido decido liminar favorável. além de nes= a 11mb. per ele obtida. o Premam Administrativo allifElt
rd. 51/2017 soltou • caraltésr re-sulInfIlme e Mn há qualquer lHes
peta me a immenção Metinistrzim moem prera aferir todo o
Corpo de Cat. cario» decidido admhildndvemartm CON.
SIDERANDO que, por ido possuir podem pra brequem bois dos
Cestsenedra, nem de as Ilned promana peedines para redime • dovotação dos ma= aos cor= públicos. o CONTint se macei da
viu judiciais e guizo° a Aedo Civil Pública re. 50750135.2017.4.03.6100 e °Mis da l• Mera Federal. da Seção luelleitie de
Si, Prodo/SE nas ouvir, ere Pd= o Minhein Públicas Fedeu].
determinando o afastamento da DireteeD
mcdnie
Coxo= do CRER e &eram o Indimmlbilidade de tem de Endro
es Conselheiros daquek Regional. estando. portento, bis emendem em ed aladkóde leridk akar e ror= Fora contimnção do
Mente. d/1111~1 do CRTR da RetObn CONSIDIMMIDO
me alma o decido Iterinas prolltdds nos anos do Ação Civil Pfe.
Nem rf ~501-35.2017.4 03.61IM. ai, nimbe na I' Vira Pede.!
da &cio Aschebritt de Sio PradriSP. foi kierIe0 Agnou de Inibem= dr re 5015a7.143017.4 0, 00». em tombe em Cluarea
do TRF Ch 1 ISdaSS. sob • tutela do Dotadommlio Ia. Andf

Di teseflaMerrigi*Uramidn beca

eddiatamdalnl'
Ideferea• ta= com Rim de Mor De etedde ca doada Pedml pode beents adrodantimmuse no Regi= d.o.=
sem oferta de contraditório arepti defesa tos mos
de poetes° da delameça Pednitedd • 'deponde ROI
do nexche coro (rna ano ao erário. Meamos ma Sm=
innumatinALCUNIERti~d> MPF
indefeld• • Lados do Acame orm jedzo de abe no sendo que • dado da pessoa Inalas MS= ao Preddeme do
Redanbleálnas ei8a1tsoulacia.Comdbelenktin9*en-4dMà4L.5.1C411
Indeferida • lida re setklo dra MI orem • defesa • pema jurinca e de que Rd ta& ore TAC Midhilefee com
17.snameest~oReirsomme~de.R~00.sp4teLlides=e0219
em ata 101 RI/VOGADA en Sastoso que Dono/ • SeStaq•
Comenda • limiar pen some= •
.PermIrMos.Denne~spJuluserititbilbsemdes do..CDSHEIWoj'amstdq.MIE

~me c leve negado O pedido de suma= dos efebos, permanecendo ao vigor o dramento e a indbponiNlidade de bens:
CONSIDERANDO que =tem Illerheil deres de amime dm donos are património da Autarquia, bojo .j5 mimado an RS 945.000,110
(novecentos e querena e cinco mil más) -em nulo de multa jre paga
de RS 160.000.00 remo e ementa mil reás), que deu origem e eme
hiressmoto; do =CUMPRIMENTO IX) TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Rito com o ~o Público do Tosbolbo, cairo= eommovem o Relendo Cireunstacciedn da Impado
Judicial. malhado por um juiz do trabalho e por um membro do
Ministério Publico, tendo o juiz da 74• Vara do Trabalho de Sio
PaulatSP. nos eld01 do Asno Civil Pública n• 100109145.2016.5.02.0074, amido tom o Relatório e condenado o CRTR/SP
e seu presidente. aoliderinnerre. • disertas Inderdens-Gcs e multas
que. somadas. AMAI-MENTE. CIRNAM AOS INIRATOSPERICOS RS 520.000,00 (01.11NHINEOS E VINTE MIL REAIS); mela o
reldld do RS &COROO (cimo mil mais) por dia Mie PenneSMCCMM as
gemam e R$ 1000,00 Itms mil moia) por dia de Orem na realinatelet
do Sembdrin atire Nadar, Moral paia em noprendos; bem ermo
condenteni c-abonda em RS 265.000,00 (duremos e ementa e cimo
iril emis), nana- de 6 (M) Reehnempien Traladhleas individuais. em curso noa 37". 26`. W. 42', 75' e 31' Vmm do ~lho de
SIM Paulo/571. altrn de dia= nom em nino ainda sem com
demean. ana, ~radar neo mcmns fatos e Ilantanantis: CaZIN.

SIDERANDO o riam do continuidade regulas do scrviW PdbliaS uma
we que, mamo eP65 Md" OMM Mrdenag,e3. o CONTER div.
tomamento voa =tendo urn cabedal de denúncia, sobre o CRIA
do 5' Regido. ern =ciai sobre más práticas na gestflo do atual
Corpo de Conselheiros, inclusive sobre assédio morei o empregador
emiconados: CONSIDERANDO a Ocemedifrede de morda a remw
bridada ohninistedwe no CRER 5' Região me que lejern meada re
Ilegalidades e homicida/o e, em se comendo demitia:, a inter.
~do, até que seja eleito um novo Corpo de Conselheiros, alenta
evite a ~novidade dos enriças Melem CONSIDERANDO
deliberação da Diretoria Executiva do CONTER, ad-refeenchm de
Medrio, era remido =linda pio dia 9 de novembro de 2017. que
que Corpo de Comentam
decidiu por interveztio tanpordria.
do CAIR 5' Região and afagado pra ate 6 (seis) mem Prarroltávcb
até o saneamento dm ~là/idades constanclas no processo e de
nutras que se Meterem durante • inurvencio • conforme revida
do Inciso II, do gut 24, das incisos 1.111 e V. do 113". e dos §6" e §5'
da Reaolmão CONTER e. 14. de 01 de atenre° de 2016. nos rume
do Primemo Administrativo CONTER rd. 51/20E/ em mão da mis
Meia de recurso sdndnistrozhn, sem ereto nemenivo MA auto
cemfortne men a Negro emalai do mi. 32 da Rembeclin retro. nua
que oiti se remeter en definitiva :as hipóteses do Regulamente
de Intervem-0Q ~todo o contirditúdo. • oponerindode de apre
entrição de derem e pinclução de prosas pelos afama" resolve:

Art. 1" - INTERViR, provisoriamente, no Conselho Regional de Técnicos era- Radiologia da 5° Região, a partir do dia 16 de novembro de
2017.
Art. r - NollledE a Diretoria Executiva Provisória de Intervenção, que
administrará o CRTR 5' Região. com os seguintes membros: 'FR.
AGNALDO DA SILVA - Diretor Presidente; TR. JORGE BIAGI
, FERNANDES - Diretor Secretário; TR. GUILHERME ANTONIO
RIBEIRO VIANA - Diretor Tesoureiro.
Art. 3° - A Diretoria Executiva Provisória de Intervenção, nomeada
no artigo anterior. será empossado no dia 16 dc novembro de 2017
pelo Presidente do CONTER. passando a possuir os poderes de gestão estabelecidos no art. 23 do Decreto n° 92.790. de 17 de junho de
1986, observada a subordinação ao Conselho Nacional de Técnicos
em Radiologia, como estabelece o art.14 do mesmo Decreto, e atuara
nos termos da Resolução CONTER n°. 14, de 01 de setembro de
2016, publicada no DOU, de 05 de setembro de 2016, por no máximo
6 (seis) meses, prorrogáveis até o efetivo saneamento d4 tragolaridaidw constatadas no Processo Adrninistratilm CONTER n°.
51°2017 e das outra que se detectarem durante a intervenção.
Art. 4' - A Diretoria Executiva Provisória de Intervenção assumirá
todas as compatteias do Corpo de Conselheiros afastado e deverá
remirar. recompor e menear. se ausentes, as Comissões Permanentes
obrigatórias de trabalho do Regional, compondo-as, se couber, com
profissionais regularmente inscrita) nu Sistema CONTERICRTRs,
com exceção dos conselheiros ~lodos, podendo; Moda, de acordo
com ai neamsidade e toam o interesse público, caiar, compor, modificar
ou extinguis nos mesmos moldesÇamissries Transitórias - em quaisquer dos CaSCIS, obstinando o Regimento Interno do CRTR.
Art. 5* - Enquanto perdurar a provisoriedade, a Diretoria Executiva
Provisória de Intervenção, ma nomeada, pautará a sua atuação nos
peuelern legais aplicáveis à administroçãO pública e em consonância
nal-determinações emanadas do CONTER, devendo encaminhar relatados mensais dos nus atos 'administrativos ao CONTER, sob pena
de imediata destitaiçõo, ressalvada justificativa razoável para não
fazê-lo.
An. 6' - Alem das competências e atribuições fixadas no Art, 45 da
Raolução CONTER n°. 14, de 01 de setembro de 2016, a Diretoria
Executiva Provisória de Intercrição deverá de imediato: 1 -realizar
ellegrtristico do quadro de pessoal do CRTR da 5' Região para minimizo os danos aos cofres da Autarquia, se preciso,,for reintegrando
empregados que fragrentemente tenham sido desligados de forma
ilegnl; li - se preciso, nomear ~ares para os cargos eta comissão
na fomo da lei, encontrando imediatamente aqueles que tenham coatribufdo para as ilegalidodm praticadas pelo anisado corpo de Coa,
selbeims c aparando, em processo administrativo, a responsabilidade
de eventuais empregados está-vais gut tenham agido em igual sentido.
IR - inventariar todos os processeis arlisinistratiifroa esindicúacia:s em
curo canon empregados ainda vinculados ao CRTR, aferindo a regularidade destes: IV - noticiar a todas as instituições públicas interesmelas sobre a Ostentação, identificando-se como as pessoas legitimadas para aurorem em nome do CRTR do 5' Região.
- São nulos de pleno direito todos os atas do atual Diretoria
Art.
Eranartint ou do Corpo de Conselheiros do CRTR da 5' Região
praticados após a publicação desta Resoluçâo e que confutem com a
intervenção, nu que, de qualquer maneira, tentem obstar os trabalhos
da nova Diretoria Provisória de Intenenção, sendo as pessoas que os
praticarem passíveis de responsabilização administrativas, civire-criminais.
Art. 8' - Esta Resolução entra em vigor na da data de sua publicação
-conno Diário Oficial da União e revogam-se as disposições cai
traio,
MANOEL BENEDITO VIANA PILHO
Diretor Presidente
ADRIANO CÉL10
Diretor Secretário

