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Ofício CONTER n.º 1.626/2020 

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. 

Ao Senhor 
TR. MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA 
Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio de Janeiro (CRTR4) 
Av. Presidente Vargas, nº 534 - 7º Andar, Centro 
CEP: 20.071-000 - Rio de Janeiro/RJ 
 
Assunto: Resposta ao Ofício GAB/CRTR/RJ nº 454/2020.  
    
    Senhor presidente,  
 
1.     Confirmamos o recebimento do Ofício em epígrafe, no qual se apresenta 
ponderações a respeito da matéria “Auditoria externa analisará processos financeiros do 
CRTR4”, publicada em 02 de dezembro deste ano, no Portal CONTER, bem como solicita 
que o texto seja retirado do ar. Em resposta ao pedido, apresentamos esclarecimentos.  
 
 
2.    O serviço de comunicação realizado pelo CONTER tem como compromisso 
fornecer informações de interesse público, como, indiscutivelmente, é o caso a situação 
em comento. Esta finalidade é um dos preceitos fundamentais deste trabalho, que não 
deve levar em consideração razões particulares ou que se sobreponham ao princípio da 
transparência dos atos da administração pública. Em outras ocasiões, inclusive, 
divulgamos conteúdo jornalístico de mesmo cunho relacionado a processos financeiros 
do Conselho Nacional. Veja: 
 

CONTER realiza auditoria em processo de compra da nova sede do órgão 
(https://bit.ly/2IuKxZ2) 
 
CONTER contrata auditoria independente para analisar gestão financeira 
do órgão (https://bit.ly/37Ll721)   

 
3.    As reportagens obedecem a orientações do Tribunal de Contas União, que 
determina a divulgação dos dados de auditorias. Deste modo, não prospera o argumento 
de que tal abordagem se restringiu à gestão do CRTR4; muito embora seja oportuna a 
lembrança de que nenhum outro órgão do Sistema CONTER/CRTR’s esteja em situação 
tão incomum, referente à indefinição de contas que perdura por quase uma década. 
Assim, de fato, não se encontrará notícias neste grau de semelhança, em razão de 
tamanha excepcionalidade.  
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4.    Concordamos, contudo, que, embora o título da matéria cumpra com o 
padrão jornalístico e não fale nenhuma inverdade, é aceitável a sugestão de mudança, 
com fins de dar maior especificidade ao período dos processos financeiros a serem 
analisados. Motivo pelo qual acolhemos a ponderação e procederemos a alteração do 
texto da chamada, incluindo o período que será compreendido pela auditoria externa. 
 
5.    Ainda em atenção a sugestão formulada por Vossa Senhoria, informamos 
que nos próximos dias publicaremos matéria jornalística com a relação dos CRTR’s que 
tiveram as contas aprovadas e reprovadas, acompanhada dos respectivos relatórios de 
prestação de contas, como meio de reafirmar o nosso compromisso com a transparência 
e de evidenciar que não há pessoalidade na tomada de decisões que visam prestar tais 
dados.  
 
6.    A divulgação correta de dados públicos tem sido uma política seguida 
criteriosamente por este Conselho Nacional, a observar o nosso Portal da Transparência, 
em que se pode acompanhar informações da administração financeira, entre outros 
assuntos. A alimentação do site cumpre requisitos de órgãos de controle, como o TCU. 
Assim sendo, aproveitamos o ensejo para reiterar a necessidade de que se atualize o 
site desse CRTR, em observância aos requisitos aos ditames da Lei nº 12.527/2011. 
 
7.    Por fim, em nome do nosso compromisso com uma comunicação pública 
responsável e autônoma, comunicamos o não acolhemos da solicitação de retirada do 
texto jornalístico publicado no canal oficial desta instituição, uma vez que no nosso 
entendimento a matéria em questão cumpre o fundamental dever do órgão com a 
transparência, sobretudo quando se refere à gestão de recursos públicos, sendo este um 
compromisso da instituição e não apenas da atual gestão. 
 
8.    Em tempo, reforçamos o pensamento desta Diretoria Executiva de não 
acolhimento de quaisquer proposições que indiquem natureza contrária ao princípio 
constitucional da liberdade de imprensa e que vá de encontro com a Lei nº 12.527/2011 e 
que se sobreponham ao princípio da transparência dos atos da administração pública. 
 
Certos da vossa compreensão subscrevemos; 

 

Atenciosamente,  
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