
CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

RESOLUÇÃO CONTER N~22, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2016

EMENTA: DISPÕE SOBRE NORMAS
GERAIS PARA PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO
SISTEMA CONTERlCRTRS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

o CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, que lhe são conferidas pela Lei n° 7.394, de 29 de outubro de
1985, pelo artigo 16, inciso V, do Decreto nO92.790, de 17 de junho de 1986, e pela alínea "h"
do art. 9~,do Regimento Interno do CONTER;

CONSIDERANDO o teor do art.5°, inciso LIV e do caput do artigo 37, insertos na Constituição
Federal de 1988, sobre o devido processo legal e os princípios que devem nortear os atos da
Administração Pública, notadamente, os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, sem prejuízo dos princípios da ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e
interesse público, todos sobrepesados pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade;

CONSIDERANDO que os processos administrativos são instrumentos CruCiaiS para
justificação, motivação c publicidade dos atos do ente público e que, além de conferir maior
transparência às decisões do Sistema CONTER/CRTRs, limita e impede o cometimento de
equívocos, privilegiando, assim, os cânones da democracia;

CONSIl)ERANDO a inexistência no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs de norma geral que
estabeleça diretrizes mais detalhadas que as definidas pela Lei n°. 9.784, de 29 de janeiro de
1999, para aplicar-se em processos que não possuam rito definido ou norma especial dentro do
aludido Sistema;

CONSIDERANDO que a ausência de tal norma contribui para diversos VICIaSde ordem
processual no âmbito do Sistema CONTER/CRTRs potencializando as nulidades das decisões e
tornando ineficiente a máquina pública;
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CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar os processos administrativos no âmbito do
Sistema CONTER/CRTRs, conferindo, assim, maior segurança jurídica aos administrados e aos
gestores;

CONSIDERANDO a decisão do TST sobre a natureza celetista dos empregados de Conselhos e
considerando que a decisão do processo nO 17401-84.2013.4.01.3300 encontra-se em grau de
Apelação com efeito suspensivo e que o STF, na AO IN nO 1717, não apreciou o tema ante a
vigência de nova redação do art. 39 da CF, por intermédio de Emenda a Constituição, fato este
que prejudicou o julgamento e apreciação da inconstitucionalidade do parágrafo 3°, do art. 58, da
Lei nO.9.649/1998;

CONSIDERANDO que, enquanto não forem julgadas em definitivo a AOPF 367, AOI 2135,
ADI 5367, AOC 36 e todas as outras ações correlatas no Supremo Tribunal Federal (STF),
sobre o regime dos empregados de Conselhos Profissionais, nos termos da jurisprudência
pacificada no Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Sistema CONTER/CRTRs contratará
para as vagas de cargo efetivo ou em comissão por meio do regime da Consolidação das Leis
Trabalhistas (CLT), sem prejuízo de adequação em caso de decisão judicial em caso concreto
ou do STF em caso abstrato que estabeleça outro regime, sendo, portanto, inaplicável as
disposições do processo disciplinar da Lei nO.8.112/90, porém, necessária a motivação do ato
administrativo para aplicação de penalidades a empregados;

CONSIDERANDO as manifestações prévias dos CRTRs para elaboração da norma;

CONSIDERANDO o decidido pela Reunião do Plenário do 62 Corpo de Conselheiros do
CONTER, realizada em 07 de outubro de 2016;

RESOLVE:

Art. 12 Aprovar o Código de Processo Administrativo do Sistema CONTER/CRTRs, o qual
estabelece normas gerais para processos administrativos de sua competência.

Art. 22 Os processos administrativos do Sistema CONTER/CRTRs, quando não possuírem
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norma especial para sua regulamentação, serão regidos pelo Código de Processo Administrativo,
o qual é parte integrante da presente Resolução.

Art. 32 O Código de Processo Administrativo do Sistema CONTER/CRTRs aplicar-se-á também
para suprir as lacunas dos regulamentos de intervenção, licitações, inscrições, Regimentos
Internos e Regimentos Eleitorais, bem como de quaisquer resoluções ou portarias emanadas do
CONTER que contenham normas de caráter processual, para integrar suas omissões;

Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CONTER nO10, de 20
de dezembro de 2013, que instituía o Código Processual Ético, o qual passa a ser parte integrante
deste, ficando resguardadas e ressalvadas as disposições contidas nos regulamentos de
intervenção, licitações, inscrições e Regimentos Internos e Regimentos Eleitorais, em razão da
especialidade.

Art. 52 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União e
aplica-se aos processos em curso, devendo estes serem redistribuídos em razão das
competências, bem como formatados e ajustados às câmaras, às comissões e às sindicâncias,
para se adequarem imediatamente às normas previstas no Código por esta instituído.

Brasília, 04 de novembro de 20 I6.

TR. VALDELICE TEODORO

Diretora-Presidente

TR. HAROL O FELIX D

Diretor-Secretário

c!9nTE!r~ ..o.__ ~. _
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ADMINISTRAÇÃO E CONSULlDRIA LIDA-CRECI J-02398. face
a problemas de saúde da RT NORMA BRlCOLETTl RIGHI.CRECI
19258: (Cardiopatia, diabelCs, hipertensão e idade avançada) 15 -
Processo-COFECI n' 2030fl015. Origem: CREeI 2" RegiãolSP. As-
sun!Q: Solw;IIa homo!ogaç,io de cancelamento da inscrição COm re-
missão d~ débilOS eOllCCdidos ao C.I. MAURICIO JOSÉ VANNU.
ZINI-CRECI21114, face a problc:mas de saúde: (Amput:ido até joc-

~~Fe~f~~oil;~flurIT5dOf;;~~ é~e 2~v~~~kpl~~~~s~
helta homologação de cancelamenlO da lns.:rlção COm remIssão de
débilO. OOIIcedidos ao CI. BENEDITO IVAM DE ALMEIDA-CRE-
CI 66613. face a problcm •.• de saúde: (Dificuldade de locomoção,
coluna e idade avançada), 17. l'l'ocesso-COFECI n' 2553flOI5. Ori-
gem: CRECI r Região/SP, AssunlO: Solicit!. homologação de cano
cc!amenlo da inscrIção com remissão de dtbnos concedidos ao C.I
JOVINO DE OUVEIRA'(RECI 25954, face a problemas de saúde
(Possui 3 ponlCS de safena, diabético. portador de glaucoma, 6 ci-

;:!=~';d~;i~an~~~ t;~~r=::CO~ECta,;"n~5~~h~s~r~
gem: CRECI 2" RegiãolSP, Assunlo: Solicita homologação de can-
celamento da inscrição COm remissão de débilos concedIdos a C.l
MARIA BERENICE MARTINS.CRECl3763&. face a problc:nl3S de
saúde: (Oslcofitose, bICOde papagaIO, IncontinênCIa unnál'la, Idade
a\'ançada e precária con-dição cconômica), 19 - l'l'oeesso-COFECln"
1992r20IS. Origem: CREeI r RegiãolSP. Assunlo: Solicita remo-
Iogação de cancelamento da inscrição com remissão de débitos COn-
=lido. ao CI. ISMAEL DE SOUZA-CRECl 31679, face a pro-
blemas de saúde: (Mal de Parkmson e precária condIção econômIca)

;'~s~:~~So"rcT~F:~~;~fldOeI5~:';t':n~~1 i;scr~ão~~
remissão de débilOS concedidos ao C.l. ADEMIR DE OLIVEIRA.

fi~II~V.4J~ ~:;Jo P~:le2":v~0:aeúdç:c<:~!::~~~~e e~~
mica) 21 - Proce.so-COFECI n" 2554120lf Origem: CRECI 2' .Re.
glãolSP, A•• unlo: SoliCIta I>omologação de caneelamento da mscrlção
com remissão de débilOs conccdidos ao C.l ORLANoo FALCADE-
CRECI 16502, face a problc:mas de saúde: (Cirurgia para troca de
valvula mitral. prótesc nos dois jocll>os. martrosc. tircoide, rena~
catarata. perda parcial da audição e idade avançada), 22 • PrOCCS!iO-
COFECI n" OS6/2016, Origem: CRECI r RegiãolSP. A•• unto 50-
lieita I>omolopção de cancelamento da inscrição com remissão de
d<!bitos concedld05 a C.l. LUCIANA MAGRI.CRECI 40128, face a
problemas de sailde: (Defw;iência f••ica e precária condição econô-
mica). 23 • Proce •• o-COFECI nO051fl016. Origem: CRECI r Re-
glão/SP Assunto: Sollclla I>omologação d<Jcancei;lmcnto da mSCrlçoo
com remiss.'lo de dcbi1r>'lconcedidos ao C.I. JOSE EDUARoo BAS-
TOS-CRECI 56481, face a prOblc:,,:,ólSde saúde: (Hipertensão. dia-
belcs e pn:cárla condIção econômICa) 24 • Proccsso-COFF£I nO
05512016 Origem CRECI r RegioolSP Assunto Solicita homo.
Iogação de çancelamento da inscrição com remissão de d<:bilOsCOn-
cedidos ao C,I. JOEL DE MORAES-CRECI 25919, face a problemas
de saúde, (!nsufw;icncia cardiaca. dificuldade de kx:omoção devida
doença ~ascular na perna direita, hipertensão e diabetes) 2S - PIO-
cesso-COFECln' 049flOI6. Origem CRECI 2" RegiãolSP. Assunto:
SObClta IIomologaç,io de cance\arnenlO da inSCrição com remISsão de
débilos concedidos ao CI. CLECIO ALVES DE OLlVEIRA.CREeI
12S056, face a precária condição econômica, 26. Proces!iO-COFECI
n' 063flOI6, Origem: CRECI r RegloolSP Assunlo: Solicita 1>0-
mo!ogação de cancelarncnlo da inscrição com remissão de débitos
eonccdidosao C.I, JOSÉ VICE!'fffi AMARAL-CREeI20428. face a
problemas de !lailde: (Diabético. cardíaco e idade avançada). 27 -
Proce ••o-COFECI n" 1993fl0I5. Origem: CRECI 2" RegiãolSP, A.-
sunlO: Soheita I>omologllÇâo de cancelamenlO da inscrição COm re-
missão de débilos concedidos ao C.I. JOSÉ ARTUR ALVARES FER-
NANDES-CRECI 80358, face a ploblcmas de saUde: (Cânc<:1 de

tgF~~1 h~f"'~a~:, b~;~:C~;,coRcõ;~~p2~;s~'i:s~
liCIta I>omo!ogação de cancelamcnto da Ills.:nção com remISsão de
débilos concedidos 3<1 CI SÉRGIO ALSELMO.CREeI 94047, face

~!í~b~~~ ~~s~Cgt;~g~~õ~~~' &~~~~Ce~e ;v~:
gl.1oISP.A•• unlO, SoliCIta I>omologação de cancelamento da lRs.:rlção
com remissão de débItos concedidos ao C.I, JOSÉ TERTO DA SiLo
VA-CRECI 17429. fa.ce a problemas de saúde: (Diabetes mel1itus.

~::tó11él an~~~~~~Jf.rõ~~~m~C~1 ~R'e~~~p3~s~u~r:
Sollclla I>omologaçjo de cancelamenlo da Illscnção com remISsão de
débitos eonced,dos ao C.I CLAUDINEI BRAGA-CRECI 179U, fa-
ce a pJOblemas de saúde: (DiabelCs, Idade avançada e precária. eon-
dlção eCOnÔmICa. 31 - Proeesso-COFECI n' 200312015, Oflgcm
CREeI r .ReglãolSP. Assunto: Solicita I>omologação, de cancela-
mento da InscrIção com remISsão de débllos concedIdos ao C.I
EMERSON LESSA OUVElRA'(REeI 57476, face a probk:mas de
sai",," (Hipertensão e idade avançada), 32 • l'l'occsso-COFECI n'
06212016. Origem CREeI r Região/SP. A•• ~nto: Solicita I>omo-
Iogação de c.:u>cclamenlo da inscnção com remISsão de debitos con.
ccdidos ao C,1. LEOVEGILoo MALooNAoo MO!'fffiIRo.CREeI
52204. face: a problemas de saixk (Cardíaco, tireoide. reumatismo,
sequela pUlse palpcbra~ fbcide.z dos membros. perda de mov.imen","
da perna esquerda e braço dl1CllOe prejulzo da fala e memórial. 33 -
Proce55O-COFECI n" 045flOI6. Origem CREeI 2" Regi.io.lSP. As-
sunto: SOhC1la I>omologação de cancelamenlo da InK:l'ição com re.
missão de débilOs concedidos ao C.l, tlAROLoo OLlMPIO 00-

~~~C~~116n~hh~6a &~f~:~~ CR:ZFr"hn;:~a.p, 3~s:
sunlO Solicita I>omologação de cancelamento da inscrição com re.
missão de d"biUls concedid". ao C.I. JOSÉ DE FREITAS-CREeI
&5665, fa.ce a problc:mas de saúde: (Hipertensão ar1Crial, difIculdades
de locomoção, respirar C idade avançada) 35 - Processo-COFECI n'
2471/2015. Origem: CRECI r RegiãolSP Assunto: Solicita I>omo-

!ogação de cancelamenUl da inscrição com remissão de débilOs con-
cedidos ao CI. DÉCIO CU,,"'HA JÚNlOR-CRECl 0377&, face a
problemas de saúde: (Hipertensão ar1CrialsislCmica, hepatopatiacrê-
nÍCll, arnlrllla cardlaCa, DPOC • doença pubnonar obstrutl~a eTÔnw;ae

cdf~ ~~i,~~~;u~~So~~~~~~" O4~I2~~:;~n~R~
InscrIção com rem15são de débllOs conccdl~ a C.I. ANGELA APA.
RECIDA GONZAGA BARBOZA.CRECI 110906, face a problemas
de saúde: (Cânçer de mama e depressão). 37 - Processo-COFECI n"
202512015. Origem: CRECI ,2' RegiãolSP. A••unto: Solicita I>orno-
Iogação de cancelamento da lnsenção com remIssão de déb,tos can-
=hdos ao CJ, OSCAR GUSSONI-CREeI 104749. fa.ce a problemas
de saúde: (l'l'olap!iO da válvub m,tra~ diabetes. hIpertensão arterial,
audIção e preclrla condIção econômica). 38 • Proccsso-COFECI n"
02912016. Origem: CREeI 2' ~gião/SP. Assunto: Solicita IIomo-
Io~ de cancebmenUl da inscrição COmremissão de débitos con.
cedIdos ao C.I. ASSIS JOSÉ COSTA-CREeI 51063, face a pro-

;~~~::e~~h~Tros~2~~~~0~5e &~~m~ C~~ZOrehn~~~~:
Assunlo: SoliCIta I>omo!ogação de cancc:lamcnUl da mscrlção com
remissão dc débilOs cortCCdidos ao C1 ANlONI0 JORGE RIBEIRO
TIJZJNQ-CREeI 30094. face a problemas de saúde: (Câncer de prós-
tata. resultando em compromcbmenlo em toda parlC urinárIa, com uSO
de sonda c bolsa colcUlra de urina, hipertensão e oftalmológicos). 40
• Processo-COFECI n" 04112016. Ori.gem: CRECI2" RcgiãolSP, As-
sunlu: SohC1ta homologação de remISsão de débItos concedIdos ao
C.I. ROBERTO BATISTA JURGIELEWICZ-CRECI 21241. face a
idade avançada e precária condição econômica. 41 - Proces!lO-CO-
FECI n' 04312016. Origem: CRECI 2' RegiãolSP, A",unUl: Solicilil
homologação de remissão de débItos concedIdos ao C!. BARNABÉ
BEZERRA DE UMA-CRECI 53942 - Falecido 42 - l'l'oeesso-CO.
FECI n' 2563fl015. Origem: CREeI r RegiOOISP. Assunto: Solicita

t'AmJi~~f ~~~,~~ea d:::m~nd~~~e~(g~~~I;a:
tarala, diabe1C•• hIpertensão. cardíaco, artrose. falta de senSIbIlidade
nas mãos, perda de audição parcial. idade avançada c precária. con.
dlção econômICa). 43 - l'l'occsso-COFECI n" 03912016. Origem
CREeI 2" RegiãolSP. Assunto: Soheita I>omo!Oga.çiiode remissão de
dcbllOS concedIdos ao CI, LUIZ DE SOUZA MARQUES-CRECI
29605. face a problemas de saúde: (AVC - acidente vascular cerebral

~~::.ê~~~~~r:~Ie;::=r~~:~m~n:::ç:S~f04~0. m~~~:
COfECI n° 04012016, Origem: CRECI 2' RegiOOlSP Assunto 50-

~~hALt~~dsíLVls.~RE~t:~~or:cdi~~i~ã.'; ~~V~?
scrabilidadc. 45 -l'l'occss,o-COFECI n" 05912016. Origem: CRECI r
Reg'ãoISP. AssunlO: SoIlClta I>omologação de remISsão de déb,tos
concedidos ao C.l. DAVID ALBA"NO MARQUES NUNES NETIU-
CREeI. 24613, face a problemas de saúde: (Di,abeles. hipertensão,

~OrtC~'n~i~3~0~rO~;m~C~1 e;~;~kp46A~~~'::s~
licilil I>omologação de remissão de débilOs concedidos ao CI RA-
FAEL PASQUOTO DE ALMEIDA'(RECI 92062. face a problemas
de saúde: (Degeneração dos OS50S da coluna - osll,oartro"", e in-
flamação infecciosa das juntas da coluna. cspondelite), 47 • Pro-
cesso-COFECI nO03812016, Origem: CRECI 2' RegiãolSP Assunlu
Solicita I>omoloww;ão de remissão de débilos concedidos ao C.l
ALEXANDRE 00 CARMO POMPEU DA SILVA-CRECI 113840,
face a problemas de saúde: (Depressão. alcoolismo, miaslcnia gravís,
hl~..wc gaslnll:). 48. Processo-COFECI n" 256112015. Ongem

JébiUl~ ~o~~~~P, ~ssC"t g~~~~At~~t:'~66~C~
22S86. face a problc:mas de saúde: (Mal de Parkin!iOn. doença •.•..
sintomática degenerativa, idade avançada e precária condição el»-
RÔm.ica). 49 - l'l'occsso-COFECI n" 03612016. Origem: CRECI. 2"~:=~~~C~::~~~~õO~2~1~{ r~~~~C~I.~~~
84460, face ao acompanham,,"1o da fill"'.'lue sofre de esquizofrenia
SO. Processo-COFECI nO200512015. O"gem: CRECI 2" ReglãolSP.

é~rs~t~~~~y1)KO~~~KtC'REEit4t2~~:: ~~~~~ ~
saUde: (ArtrilC r~matoide crônica grave erosiva deformante. bursite
crônica e preeárlll condIÇão econÔmica), 51 • Processo-COFECI n'
255212015. Origem: CREeI l" RegiãolSP. AssunUl: Solicita I>omo-
Io~ de remissão de débito. concedidos a C.l, LUClANA KARLA
DERM1NIO ZANASI-CREeI 64338, face a problemas de saUde

~~":;av:~:::~ ~:;Õmta~iS2 .e~~':Cõ'i"~éj~odf~~~5e
Origem: CRECI r RegiâoJSP AssunlO: Solicita homologação de
remissão de débilos concedidos ao C!. JOSÉ NETO MARl1N,S.
CREeI 14154. face a problemas de saúde (Epiléucr>, deficiência
VISua~ hipertcn!iO e precá"a cr>nlhção CVOnÔlnlca), 53 • Processo-
COFECI n' 057fl016, Origem: CRECI 2' Região/SP, AssunlO So-
licita homologação de remissão de d<:biUl' cotlCCdidos a C.I. SÔNIA
REGINA COTRJM DE FARlA-CRECI 23769, face a idade avançada
e sibJação de vulnerabilidade 54 • Processo-COFECI n" 058flOl6

~~~:;, ~~lbi~S Re~~~c1~'osA~:~m~.:I. SS~~~Elt>o;:'O~P~~1
26180. face a problemas de saUde: (Diabetes. hipertensão arteria~
próstata e idade avançada). 55 - l'l'occs!lO-COFECln" 065fl016. Ori-
gem: CREeI r RegIioISP. AssunlO: SoliCIta homologação de re-
missão de débilo. concedidos a c.1. ELISABETE CRISTINA RI-

~~fR5~~ 7:'~~:CÔtÉC~Ic:;~t;fl~?te:g;:'c~é~v~
RegiãolSP. A ••unlo, Solicita I>omologação de remissão de débitos
concedIdo. ao C.L EDUARDO SARGENTINI.CRECI &5230. face a
problemas de saUde: (Dificuldades de locomoção, quadril e limitação
funcional) 57 • Proees!lO-COFECI n" 03012016. Origem: CRECI r
::~ce~:~ A:SU~~: ~l~~iM~.mo~~Je ~Õ~I~-~~~

131240. face a probk:mas de saúde, (Câncer na placcnu e hémia
inguinal) 58 - Proeesso-COFECI n° 04612016. Origem: CRECI 2"
RegiOOlSP Assunlo: Solicita IIomologação de remissão de debiUls
eoncedidos ao Cl. JOSÉ LUIZ BALLALAI COTRIM-CRECI28735.
face a problc:mas de saUde: (Obesidade. hipertensão, diabelcs e idade
avançada). 59 • Proeesso-COFECI n' 048fl016, Origem: CRECI r
RegloolSP, Assunlo: SohClIil I>omologação de remissão de débItos
concedidos ao C,I. ROBERTO TORRlCO ANTEZANA.CRECI
39597. face a problemas de saúde: (Diabete •• hiperlcnsão e precária
condIção economlca), 60 - Proces':C>-COFECI n" 037fl016, Origem:
CREeI 2' Regi.io.lSP, AssunlO: SOIJCltl I>omologação de remISsão de
débitos concedidos ao C.l. ANlONIO ROSA DE SOUZA-CRECI
32696, face a problc:mas de saúde: (Dificuldade em locomoção. pouca
coordenação motora face a AVC isquêmico e transplantado renal). 61
- Proce'!IO-COFECI n' 256612015, Origem: CRECI r RejPãolSP.

~'lsuêrl>~A~rZ""rU~~N~OR.C~1 d3e90~~:~:::~~'~~:
de saúde: (Nt,opbsia maligna na pélvis. intestino e prósuta), 62 _
Processo-COFECI n" 277512015, Recte: JANE OKAMOTO PINHO.
CRECI 6785, Rccdoc CRECI '1' Regiâo/flA. 63 • Processo-COFECI
nO OHflOl6 Reete: WILSON ROBERTO BORGES SIMI-CRECI
28&47. Recdo: CRECI r RegiãolSP. 64 - Proccsso-COFECI n"
06012016. Rl:elc: LAZARA APARECIDA NOGUEIRA MARTINS-
CREC160415. Recdo: CRECI r RegiãolSP 6S - Processo-COFECI
n" 06112016 Recte: ADEMAR JOSÉ SCHALCH-CREel 14731.66-
l'l'occsso-COFECI n' 066/2016, Recte: ooRACI ANDRADE DA
SILVA-CRECl 55369. 67 - Proccsso-COFECI n' 05212016. Ri:clc
GlUSEPPE COSTANTlNO-CRECI26652. 68. ProccS.'lO-'COFECln"
30712016. RcCIc: TRJUNFORTE NEGóCIOS IMOBIUÁRlOS
ADM. E ASS. LIDA-CREeI J-1II434. 69 • Processo-COFECI n'
03712015, Recte: SILVIO CÉSAR LOPES. Rl:cdo: CRECI r Re.
gião/SP. 70. Proccsso-COFECI n. 31212016. R<:clC MARCUS VI.
NICIUS NEVES' Recdo: CRECI 2' RegiãolSP

Brasilia-DF. 8 de novembro de 2016
JOÃO TEOooRO DA SILVA

Prcsidenlc do Cons.:11>o

RETIFlCAÇAo

No Diano OfICio da Uni!lo n' UI, do dia 20iW/2016, Seção
I. página 149, onde.., ]C 15_ Processo-COFECI n° 30612015, RJ.'CIC
MIGUEL RENATO DE SOUZA NISHIMURA, Recdo: CRECI r Rc-
giãolSP. Decisão: Reeurso provido pareialmenlC Reformada dccisão
de origem para aplicar a pena de multa de OI anuidade. Unànime. leia-
IC: IS-l'l'occsw-COFECI n° 306/20IS, Rute: MIGUEL RENATO DE
SOUZA NISHIMURA Rccdo: CRECI2" RegiãolSP, o.:cisão: Negado
provimento ao "",uno. Mantida a decisão de orlgiem, Unânime

CO;,,\,SELHO NACIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA

RESOLUCÁO N" 22, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2016

Dispõe sobre normas lr'ralS para Processos
AdminIstratIVOs no anlb,to do SIStema
CO!'fffiRlCRlRS e dá ou1ra5 pro\'idcncias

O CONSELHO NACIONAL DE TEcNICOS EM RADlo.
LOGlA. nO uSOde, suas atribuiçl\cs Ic:gais e regimentais. que lhe são

16~~~~t:~~0~;~~.3;\f.7~: Wd~ju~~1~5ilR~ eartJ~
alínea "h" do art. 9", do Rl:gimento InlcrrtO do CONTER;CONSI.
DERANoo o IOOrdo art.5", inci.o UV e do capul do artigo 37.
,"5CnoS na ConstituIção Federal de 198&. sobre o devido.p'.OCClSO
legal e os prlnc"ios que devem nortear os atos da Admm ••tração
Pública. notadamente,. os da legalidade, imJlCssoalidade, morahdade.

~~~::r~~ ~~ê~a~ %~~J~í~,~s~m;~tlf~~a~~~t~e;:

~~SI'ô~RA~~~~s o~\:=s~'~'~~inis:ti!o':'~:~~~~~
tos CruelalS para Justificação, motivação c publw;idade dos aIOS do
cnte público e que. além de conferir maior transparilncia ás decisões
do Sistema CONTERlCRTRs. limita e impede o comeumcnlo de

Sl~ERTN&)'~'~':~~cf:'~~'~~i~~S!s~~:c'ô~n\tc~~
de norma geral que estabeleça diretrizes mais deulhadas que as de-
fmidas pela Lei n'. 9.784. de 29 de janciJO de 1999, para aplicar-se
em processos que não possuam rito definido ou norma.espeClal dentro
do aludIdo Sislema; CONSIDERANoo que a ausênCIa de tal norma
contribui para diversos vlcios de ordem processual no âmbito do
Sis1Cma CONTERlCRTRs polencializando as nulidades das deci5ÕCs
e IOrnando incficiente a maquina pública; CONSIDERANoo. a ne-
cessidade de unlformllar OJ processos admInIStratiVOSno âmbIto do

~~i~maaosc~~~~~;",,~~~~~~;, C~s~~ID~~NS08'~~~il;;,
do TST 50bre a natureza celc:tista dos cmpregados de Conselhos e
con.iderando que a decisão do processo n" 17401-84.2013,4.01.3300

~cAg(Nen~i 1í7~~ãoA~~u~m r:~~loan~~~1;,,~~udc° ~~
redação do art 39 da CF, po~ inlcrmédio de Emenda a Co.nstitujção,
falo eslc que prejudICOU O JUlgarnenUl e ap~el3ÇOO da UlconStltu-
clonalidade do parágrafo 3', do art S8, da Le,n". 9.649fl998;, CONo

~lg:F~Ji~D1~'13e5~q~:U5;:f, ~Dt3{.U~toda:se: :~:t1~:
wm:latas no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre O regime dos

~~~T~b~~\ts~;rri::~s:~;:b:l~ (~, ~a~'t:~~~lô~~
F.llCdoeu •••.•nlO pode ser verificadoll(l endereço ek:trÔllico hllpjlwww.in/Pl..br ••••.•bllic:icbi:t.n~
pelo código 00012016110900278

Documento assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2 de 24108flool, que ill5tillli a
Infn",slrutura de Chaves Públicas Brasileira' ICP-Bnuil
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TERlCRTRs contratariÍ para as vagas de cargo efctivo ou CIO c0-
missão por meio do regimc da Consolidaç<1o das Leis Trabalhistas
(CLT), sem prejuizo de adequação em caso de deçis30 judicial em
caso concreto ou do STF cm caso abstrato que estabeleça outro
regime, sendo, ponanlO, in"f'lidvel as disposições do processo dis.
ciplinar da Lei nO. K,11219O, porém, ne«ssaria a motiva.ção do aIO
administrativo para aplieaç:ão de penalidades a empregados; CON-
SIDERANDO as manifestaçÕes prévias dos CRTRs para ebboraçio
da norma; CONSIDERANDO O docidldo peb Reumão do Plen.1no
do 6° Corpo de Consclhoiros do COmER, realizada em 07 de ou.
tubro de 2016, resolve:

Art 1° Aprovar o C&ligo de Proçesso Administrati.'o do
Sistema CONTERlCRTRs, o qual estabclc« normas gerais para pro-
cessos administrativos de sua competCncia

An 2° Os processos administrativos do Sistema CON-

~~~,~~&;e;:s';~~:i;o:;=alJ::is":ti~:
o qual é parte mlegranlc da presenle Resolução

Art 3° O Código de Processo Administrativo do SiSlCma
CONTERlCRTRs apliear-sc-á também para suprir as lacunas dos
regubmenlOl de inlCrvenção, licitaçÕes, inscrições, Regimentos In.
ternos e RegimenlOs EleilOrais, bem como de quaisquer resoluções ou
portarias emanadas do CONTER que contenham nonnas de cariÍler
processual para Inl<:grar suas omiu3çs;

a Resolu~~ ~~~lr~~~,d~r~~: ~~=:r~~eTo~~~~~
mstituia o Código Pro<.:essualEtico, o qual passa a s.er ~ in.lCgrante
des!c, f,çando resguardadas c ressalvadas as dIspoSIções conbdas nos

~~uO~:eRe~i~~n;~Ek~t,~~i~,ic~~~ndar=~i~li~~~ntos In-
Arl 5° Esta Resoluçilo entra em vigor na dala de sua pu-

blicação no Diário OfICial da. Uni30 e "f'liea-se aos processos .em
curso. devendo estes serem «:dIStrIbuídos cIo razão das competenclas,
bem como forma lados e ajustados às câmaras. às comissõcs e •••
sindicâncias, para se adequarem imediatamen1e às normas previstas
no Código por estl instituido

VALDEUCE TEODORO
Diretora-PresidenlC

HAROlDO FEUX DA SILVA
Diretor-Secretário

CONSELHO REGIONAL DE rnUCAçÃO FíSICA
DA ZO REGIÃO

RESOLUÇÃO N° 115, DE 21 DE OUTUBRO DE 2016

Dispô!,: sobro a publicidade da proposla or-
çamentaria do exercíCIO de 2017 do Con-
selho Regional de Educaç!o Flsic.a da 2"
Região. CREF2!RS

A PRESIDENTE DO CONSElHO REGIONAL DE EDU.
CAÇÃO FlslCA DA 2" REGIÃO - CREF2IRS. nO uso de suas

~~~i~~ C~~~,_~:;:~d~~~~~s:'ll~f2~6~: t~~
SIDERANDO o disposto na L.:i Federal nO 12.19712010; o que pre.
celtua a L.:, n° 4,320/64; CONSIDERANDO o inCISOIX do artigo 31
e O inciso XIll do artigo 23 do Establto do CREF2!RS - Resolução
CREF2IRS n' Illf2016; CONSIDERANDO a deliberaçoio em reunião
do Plenário realizada em 21 de oumbro de 2016, nos termos da ata da
173' ReuniOO Plenária do CREf2IRS, resolve:

An 1° Dar publicidade i proposta orçamentária do Conselho
Regional de Educaç!o Fisic.a da 2" Região. CREF2IRS, devidamcnlC
aprovada, para o exercic,o flnancetro de 2017, que estima a receIta
em RS 7,455,969,00 (sete milhões e q~troocntos e cmquentl e cmco
mil e novecentos e se.senla e nove rells) e fi"" sua despesa em Igual
importância, conforme a Lei n' 4,320/1%4

A in1egra desta Resolução encontra-se disponivel nO sitio do
CREF2IRS http://www.çrefrsorgbr

CARMEN MASSON

RESOLUÇÃO N" 116, DE 8 DE NOVIMBRO DE 2016

Dispõe sobre a anuidade para pessoas fi-
sicas no eJU:reicio de 2017 e d.1 outras pro-
vidências

A PRESIDENTE DO CONSEll-IO REGIONAL DE EDU-
CAÇÃO FtSICA DA 2" REGIÃO • CREf2IRS, no uso de suas

~~~~~ CRÊf!;S' .~:í~~dC"&tWRS~IJfl2~6~: t~~
SlDERANDO o disposlO na Lei Federal n° 12.19712010; CONSI-

?2E~~~; C~~r.D~ÜN~04~i inc:: ~ t:so~~oN\,Ê;
n' 31912016; CONSIDERANDO a debberaç!o em reunião do Pie.
niuio realizada em 21 de outubro de 2016, nos lermos da ata da 173"
Reunl!o Plenária do CREf2/RS. resolve:

Art 1° Fixar os valores das anuidades do CREF2IRS, para o
e""lcicio de 2017 em: Pessoa Física. RS 603,07 (seiscentos e três
reais e sele centavDl), com ~encimcnto em 31 de março de 201,7; Art

~~d!r~;:i: :~~~~,~r~1 e;:~e~: ;~grotr'" sua publlcaç30,
A mlCgra desta Resolução rncontra-sc dlsponrvel no SíbO do

CREF2!RS: http:ltwwwcrefrsorgbr-

CARMEN MASSON

RESOl.UÇÃO N' 117, DE 21 DE OUTUBRO m: 2016

Dispõe sobre a anuidade para pessoas ju.
ridicas no e><erekio de 2017 c dá oull'a5
providências

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDU-
CAÇÃO FlslCA DA 2" REGIÃO. CREF2/RS, no uSO de sua..
atribuições estlbltárias, conforme dispõe o inciso IX do arl 40 do
Eslaluto do CREF2/RS - Resolução CREF2/RS nO11112016, c: CON-
SIDERANDO O disposlO na ui Federal n' 12,19712010; CONSI-
DERANOO o disr.to no art, 4° inciso 11 da ui federal n°

~~.~:;~gJ~:~~~SII~i~= ~ ~i:r~~ ~SO:~~ãoC~~~~
nário realizada em 21 de outubro de 2016, nOS termos da atl da In"
Reuni!o Plenária do CREF2IRS; RESOl.VE;

Art, I' O valor da anuidade das Pessoas Juridicas, para o
e~ercicio de 2017, sem de RS 1.490,40 (um mil quatroecnlOS e
noventl reais e quarentl centlvos), com vencimento em 31 dc março
de 2017,

Art. 10" O presente aIO deeisório entrará em vigor após sua
publicação"gerando efcilOs a partir de OI de janciro de 2017

A Integra desta Resolução enrontra-se dlsponivel no sitio do
CREFlIRS httpllwwwcrefn.orgbr

CARMEN MASSON

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE\I
DO RIO DE JANEIRO

DECISÃO N° 203, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

Aprovar a 2° Reformulaç1lolRctificação Or-
çamentária de 2016

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de
Janeiro. CORENfRJ, junwnente com a Primeira SL'Crotária da Au-
tarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentlis: c, CON-
SIDERANDO: I~ O art.165, ~5° da ConstituiçãoFedcral que dispõe
sobre a obrigatonedade do orçamento na AdmIniStração Pública; 2 -
Os artiI, 23, XXI e 24, IX. ambos do Regimento Interno do CO-
RENIRJ que atribuem á Diretoria a competincia de ebborar a pro-
POSIa de orçamento e do PPA, com aprovaç!o do Plenário;3 • A
RellOlução COFEN n,' 50312016, que estabeleoc procedimenlOs para
apresentação de Proposta e alterações orçamentl.nas e dá outras pro-
vidências. 4 - O Parecer Controbdoria Geral n" 159712016; 5 • O
Deliberado na 495" ROP em 1lI1012016, resolve

Art 1°. Aprovar o parcçc:r daConlroladoria Geralno 159712016
e aprovar a 2" RJ.-fonnulaçilolRctiflCaÇãoOrçamentária de 2016.

~ I'. A reformulaçoo/ retificação atribui-se ao a pre~isão de
aumenlO da arreçadaç.ão em RS 1.56&,000,00 (um milMo qUlOhontos
e sessenta e oilO mil rcais)~2" - A rcceila da proposta orçamentária
para o e~ercicio de 2016 passa do monlaOle de RS 33.066.000,00
(trinla e três milhões e sessenta e seis mil reais) para RS
34.634.000,00 (trmla e quatro mllMes !Ciscen"'s e trinta e quatro mil
reais) e fixa a despesa em igual valor.~ 3°. A aulOrização contida nO
inciso 1° vale ali! 31/1212016. Art. 2" • R.,:melCr a 2" Reformu-
bç5olRetiflcaçOO Orçamentária de 2016 ao COFEN, nos "'rmos da
legislação vigcnlC.Art 3°. Estl Decisão entra em vigor na dala de
sua assinatura. Homologada pela Decisão COFEN nO0247116, de 31
de outubro de 2016.

MARIA ANTONIETA RUBlO TYMEl.l.
Presidente do Conselho

ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA
I' Secretária

DECISÃO N" 210, DE 7 DE NOVIMBRO DE 2016

A Presidenle do CORENlRJ, Órgão Fiscalizador do eJU:rcicio
profissional e~ vi da Lei ••0 5.905n3, ,em conjunto ,com os membros

~~~id::J~~ J::f~: d~Uho:ctr.:u~~ ~cr~~R?~~2~S;
em face de IClcssio Alves Pery na 496' Reunião Ordinária de Ple-
nária; ConSIderando o Pare«r nO 114/16, exarado peb conselheIra
relalOra Olguirnar Cruz dos Santos. decidem;

1. Pc la aplieaç;lo de «nsura e multa de três anuidadcs pa.-a
Kk:nio Alves Pery, ante á infra.çoo cometida previsla na Resoluçlo nO
311n007, aos artigos 5°, 12,21,51.52 e 53 ; 11. DeStl Decisão
caberá reÇUrso p~a o Conselho Federal de Enfermal'em, COFEN, no
prazo de 15 (qumze) dIas a contar da dala da publicação

MARIA ANTONIETA RUBlO TYRRELl.
Presiden'" do Conselho

ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA
I' Secretária

DECISÃO N" 211, DE 7 DE NOVE\lBRO DE 2016

A PresidenlC do CORENIRJ, Órgão Fiscali7<ldor do e""reicio
profissional e~ vi da Lei nO5.905n3, .em conjunto .com os ~embros

~:'~i:::J:'~ J:f~~n~ d~~:S~U~c:. ~~~~~~~s;
em face de uonardo Sousa Rodrigues na 496' Reunião Ordinária de
Plenária; Considerando o Parecer n° 113/16, acrescido do sugerido
pelo conselboiro condutor do voto Paulo MuriJo de Paiva, decidem:

I • Pela aplicação de «nsura, multl de três anuidades e
suspcns10 do excrclClO profisslOllal por Vlnle nove dIas e penalização
para L:onardo Sousa Rodrigues, anle i infrnção cometida previlta na

~~~~~~JI~~~, ~ ~~~~ho4~J:ra~ L09~¥e';"'~~
COFEN, nO prazo de 15 (quinze) dIas a con"" da datl da pu'
bhcação

MARIA ANTONIETA RUBlO TYRREl.L
Presidente do Conselho

ANA TERESA fERREIRA DE SOUZA
I' Secretária

ORDFM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL
CONSELHO PLENO

RESOLUÇÃO N' lO, DE 8 DE NOVIMBRO DE 2016

Altera o f 3" do art. 139 do Regulamento
Geral do Estltulo da Ad"ocaela e da OAB
(L.:i n. 8.906, de 1994)

O CONSEUiO fEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGA-
DOS DO BRASIL, no uSOdas atribuições que lbc são conferidas pelo
art. 54, V, da I.ci n. 8.906. de 4 de julho de 1994 • Estltuto da
Advoca<;ia e da Ordem dos Advogados do Brasil. OAB, c con-
sidelando o decidido nos aulos da Proposição n
49,OOOO,2016,010468-21COP, resolve:

Art 1° O ~ 3° do art. 139 do JU,gulamento Geral da Lei n~~~:~?:~~=~.ttt3~~i~VÊn~~~'J:~teVfJ":
dezembro e durante o período de recesso (janeiro) do Conselho da

~~~3:s~~!~~i.:c:c~ u~~~~ o~!'~~i:' suspensos, rei-
Art 2" Esta Resolução enITa em vigor na dala da sua pu-

blicação, revogadas as disposições em oontrario."

CLAUDIO LAMACHIA
Presidente do Conselho

JOAQUIM fELlPE SPADONI
Rebtor

r CÂMARA
AUTOS COM VISTA

Brasilia, 8 de novcmbro de 2016
IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

Presidente da Câmara

I' ruRMA

ACÓRDÃOS

RECURSO N 49.ooo0.20IHl0983()"5ISCA-PTIJ. JU,CIe
A,T,P, (Advs: Odete de Souza Pinh30 OABISP 94174 e outro) Rec-
do Conselho Seccional da OABlSão Paulo. Rebtora: Conselhoila
Federal Gabriela Novis Neves Pereira Lima (Mn. EMENTA N
13012016/SCA-PTIl, Recurso ao Conselho Federal Processo de ex.
clusão de advogado dos quadros da OAB. Artigo 38, inciso I. da I.ci
n, K.906f94, Competência, Conselho ScocionaL Sumula 0712016,()EP,

;~~:;~ap:fi~fo~:i ~sSi~~~ ~~";'~~:r~=~"in:C~~~
C!ll,O lermo inIcial para mstluração de pro<.:essode exclusão mlCla-
se COm O trânsilO em julgado da ultima condenação. Preceden"'s
Recuno n30 provido. AçÓrd30: Vistoi, relatados e dl$Çutidos os autos

~~~:.:J~C~~cC6n~~fcd:r:;ed~bó%ed~ ~~~~::vo~~:
do Brasil observado O quorum exigido no art 108 do Regulamento
Geral, por unanimidade:, em negar provimento ao rocurso, nOS lermos
do voto da Relatora, Blasília, 17 de outubro de 2016. Carlos Roberto
Siqueira Castro, Presidente. Elton Sadi Fül>er, Reblof ad hoc, RE-
CURSO N. 49,OOOO,2016.002157.4/SCA.PTIl.ED, Embte: C,L.N
(Adv: Cristiane Leandro de Novais OABlSP 181384). Embdo: Ac6r-
dão de Os. 491/493, Reete: C.L.N. (Adv: Crilliane l.eandro de Novais
OAB/SP 181384). Rc«Io: Conselho Seccional da OABlSâo Paulo.
RelalOr: Conselheiro Federal Elton Sadi Fiilbcr (RO). EMENTA N
13112016/SCA-PTIl. Embargos de decLvação. Ausência de ambi-
~idade, obscuridade, <:ontradição. omiss.io ou erro ~alerial na de-
cisão embargada Mera reiteração de matérias já apreçiadas pelo ac6r-
dão embargado, sem a Impugna.ção dos fundamentos ali adotados

;u~~~;sle~ai~;'~ :u
ão
ubi~":~~Á~:~~~~:e re"fau~;~s;

discutidos os autos do processo em referência, acordam os membros
da Primei,a Turma da Segunda Câmara do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil observado Oquorum e~igido nOart.
92 do RegubmcnlO Geral por unanimidade, em não conbocer dos

EslCdocument> pode ser verificado no endereço eletrônico httpJ/w""",inlJW.lrt..JUlIi<ih1:.hml
pelo çódigo 00012016110900279

Documento assinado digitalmenle conforme MP n' 2,2()()..2 de 24iU812001, que institui a
InfracstrulllTa de Chaves Públicas Brasileira - lCP.Brasil



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

CÓDIGO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO

TÍTULO I - PARTE GERAL

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I - Da finalidade e da operabilidade

Art. 1£ Este Código estabelece normas gerais para processos administrativos de
competência para o ato no âmbito do Sistema CONTERlCRTRs, inclusive para aplicação de
sanções aos empregados e aos profissionais no plano ético, aos processos de multa e quaisquer
outros que imponham penalidades, enquanto não houver norma específica definida como
aplicável.

Art. 2£ Este Código aplica-se de imediato, inclusive, para os processos em curso, tendo
aplicação subsidiaria e complementar a normas especiais como regulamentos de intervenção,
licitações, inscrições e aos Regimentos Internos e aos Regimentos Eleitorais, bem como de
quaisquer Resoluções ou Portaria emanadas pelo CONTER, que contenham normas de caráter
processual, integrando-os nas suas omissões;

Art. 3£ As definições das expressões utilizadas neste Código que possam gerar dúvida
semântica encontram-se dispostas no Anexo I, que integra o presente código.

Seção 11- Dos princípios

Art. 4£Os Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, no exercício da
sua função pública, conduzirão os processos administrativos, obedecendo o devido processo
legal, primando pela aplicação, dentre outros, dos princípios da ampla defesa, contraditório,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, duração razoável do processo,
eticidade finalidade e boa-fé processual.

~1£ Os princípios expostos no capul deste artigo são de caráter amplo e geral, mas de
eficácia imediata, devendo ser aplicados a todos os atos adotados no curso dos processos de
competência de ente integrante do Sistema CONTERlCRTRs, sem prejuízo de outros princípios
não especificados neste Código, mas absorvidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, para
normas processuais, ainda que implícitas.

SRTVNI701, BI. P. Salas 2.06012.061 - Ed. Brasllia Rádio Center - BrasilialDF - CEP 70719-900 - Telefax (OXX 61) 3326 9374

e.maU:conter@conter.gov.brhomepage: www.conter.gov.br

mailto:conter@conter.gov.brhomepage:
http://www.conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

~2~ Os princípios expostos no caput deste artigo devem ser aplicados no caso concreto
observando os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, com fins de obter o fiel
cumprimento do interesse público.

Art. 5~ Nos procedimentos preparatórios e nas sindicâncias poderá haver limitações a
atuação da defesa do investigado/sindicado, com fins de apurar os indícios de autoria e
materialidade das lesões ao interesse público.

Art. 6~ Todos os atos do processo serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo se limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e aos
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação, ou quando nos
procedimentos preparatórios e nas sindicâncias a publicidade dos atos puder gerar a eliminação
de provas, dificuldade para sua coleta ou ineficiência das decisões futuras.

Art. 72 Nos processos administrativos no âmbito dos Conselhos Nacional e Regionais de
Técnicos em Radiologia serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

11- atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou
competências, salvo autorização em lei;

III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de
agentes ou autoridades;

IV - atuação scgundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas
na Constituição, na lei e neste Código;

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos das partes;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos das partes;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações
de litígio;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;
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XII - impulsão, de oficio, do processo administrativo, sem prejuizo da atuação dos
interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento
do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

CAPÍTULO 11 - DOS DIREITOS E DEVERES DAS PARTES E INTERESSADOS

Seção I - Dos direitos em geral

Art. 8~O interessado e a parte têm os seguintes direitos perante os Conselhos Nacional
e Regionais de Radiologia, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados:

I - ser atendido pelas autoridades e empregados, que deverão permitir o exercício dos
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;

11 ter conhecimento da tramitação dos processos em que seja interessado ou parte, desde
que requerido;

III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente;

IV - fazer-se assistir ou representar por advogado, profissional das técnicas radiológicas ou
pelo sindicato da classe a que pertencer;

V conhecer das decisões proferidas quando não forem sigilosas e ser
intimados/notificados daquelas que importem em reconhecimento ou não, modificação, extinção
ou restrições de direitos que lhes são peculiar no processo, inclusive para fins de recurso.

~12 O atendimento pelas autoridades deverá ser previamente agendado de acordo com a
data e o horário disponíveis da autoridade atendente, e pelos empregados, no horário normal
de expediente.

~22 O conhecimento da tramitação de processos dar-se-á por meio de consulta ao setor
de competência para o ato, que informará ao solicitante a fase em que se encontra o processo,
ou por meio de consulta por meio informatizado, quando houver.

~32 A informação poderá ser passada por escrito e enviada via correio nos casos em que
não possa ser transmitida por meio eletrõnico.

~42A informação telefônica restringir-se-á à comunicação do andamento do processo.

~52 O momento para as partes e interessados juntarem documentos será, em regra, na
representação inicial ou na defesa, res:alvad. as as solicitações da autoridade competente e oSif
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casos de documentos novos - assim considerados os inexistentes ou inacessíveis àquela
época, hipóteses nas quais poderão ser juntados a qualquer tempo e, em se tratando de
processo administrativo, oportunizar-se-á a contradita dos mesmos a parte contrária, se
houver.

962 A assistência ou representação deverá ser feita por meio de procuração particular e
escrita a advogado, profissional das técnicas radiológicas regularmente inscrito em CRTR ou
sindicato de classe a que seja filiado o interessado ou parte.

972 O acesso às decisões não sigilosas, quando não houver obrigatoriedade de intimação,
deverá ser precedida de requerimento por escrÍto da parte ou interessado, dirigida ao setor
competente, que o informará sobre a decisão proferida, podendo delas obter cópia.

Ar!. 92 São ainda direitos das partes:

I - ter vistas dos autos e obter cópias de documentos que o integram, ressalvados os
dados e documentos de terceiros, protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e
à imagem;

II - obter certidões;

912 Em regra, as cópias solicitadas devem ser produzidas no próprio Conselho onde se
achem os autos, e os custos decorrentes da sua produção correrão por conta do interessado
solicitante e devem ser adimplidos previamente à confecção, mediante pagamento de boleto
específico.

922 Quando, excepcionalmente, a produção de cópias ocorrer fora do Conselho, os autos
deverão ser conduzidos por empregado, que acompanhará o interessado solicitante.

932 Quando for solicitada a digitalização dos autos, esta deverá ocorrer na sede do
Conselho e ser realizada por um de seus empregados. Quando a digitalização ocorrer em
equipamento do Conselho para guarda em unidade de disco flexível do requerente, o empregado
acompanhará o interessado solicitante durante todo o processo.

942 Além das partes qualquer interessado, poderá apresentar pedido de acesso a
informações ao Conselho conforme art. 1° da Lei n.o 12.527/11, por qualquer meio legítimo,
devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação
requerida, sendo vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da
solicitação de informações de interesse público.

952 Serão sigilosos, para efeito do disposto, os documentos assim considerados por
força de lei, observando-se ainda as hipóteses previstas neste Código.

;~,
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Seção 11- Do direito de defesa no processo administrativo

Art. 10. A parte poderá alegar o que tiver em seu favor quando da apresentação da sua
defesa, juntando documentos e indicando os demais elementos de prova pertinentes.

912 A defesa deverá ser apresentada por escrito, datada e firmada pela parte ou por seu
representante legal.

922 A defesa deverá ser juntada por termos nos autos, ou carimbo de juntada, indicando a
data da juntada e sendo assinada pelo empregado ou autoridade responsável pelo ato, ou
conforme norma especial de procedimento eletrônico que venha a existir.

Ar!. 11. A parte poderá, também, fazer novas alegações antes do julgamento de
primeira instância, quando tiver conhecimento de fatos novos, os quais desconhecia quando
da apresentação da defesa ou que ocorreram posteriormente.

912As alegações deverão ser feitas por escrito e se basear em fatos que a parte desconhecia
quando da apresentação da defesa, devendo ser demonstrados por meio de documentos ou
indicação de onde obtê-los, nos casos em que não lhe for possível apresenta-los, ou, ainda,
solicitar a produção de outras provas pertinentes.

922 À parte rcvel será dado curador especial idôneo o qual poderá formular alegações antes
da decisão, podendo também o próprio revel, em aparecendo, fazê-lo, devendo porém,
demonstrar que desconhecia os fatos à época do prazo para apresentação de defesa.

Art. 12. O prazo para defesa na sindicância, quando concedido, será igual ao prazo do
processo administrativo, ressalvado a ocorrência posterior de multiplicidade de réus ou quando
for concedido no patamar mínimo na sindicância.

Seção 111- Dos deveres dos administrados

Art. 13. São deveres do interessado e da parte perante o Sistema CONTERlCRTRs,
sem prejuízo de outros previstos em ato normativo específico:

I - proceder com lealdade, urbanidade e boa- fé;

11 - não agir de modo temerário, nem de modo a tumultuar o bom andamento do
processo;

111- prestar as informações solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos;

IV - não promover recursos ou incidentes meramente protelatórios.
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Art. 14. O interessado e a parte devem ainda:

I - agir em conformidade com a lei;

11- tratar adequadamente e com urbanidade as autoridades e empregados;

III - não realizar formulações infundadas;

IV - contribuir para o bom andamento processual, prestando as informações solicitadas
e apresentando documentos e outros elementos de prova de que disponha;

V - manusear os autos com zelo e de modo a não provocar danos ou extravio de peças;

VI - quando profissional inscrito no Sistema CONTER/CRTRs, cumprir a fiel
observância do Código de Ética da Profissão; se Conselheiro, deverá observar ainda o Código
de Decoro e, se empregado, o Código de Conduta, onde houver.

Art. 15. Quando comprovada a violação as normas previstas nesta seção, será
reconhecido o administrado como litigante de má-fé e sua penalidade será agravada.

CAPÍTULO 1Il- DOS ATOS PROCESSUAIS

Seção I - Da Forma dos Atos Processuais

Art. 16. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo
quando este Regulamento ou a lei expressamente o exigir.

Art. 17. Os atos processuais devem ser produzidos por escrito ou reduzidos a termo, em
idioma nacional, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.

Art. 18. Salvo previsão legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando
houver dúvida dc autenticidade.

~ 12Nos atos e nos documentos, em geral, em que houver dúvida de autenticidade, caberá
ao assinante ou praticante providenciar o reconhecimento, arcando com os custos decorrentes.

~ 22 A autenticação de documentos poderá ser feita pelo órgão administrativo.

~ 32 A autenticação deverá ser feita por carimbo "CONFERE COM O ORIGINAL" aposto
no anverso e verso (se houver nele texto) da cópia do documento, constando o nome do CRTR e
devendo ser datado e assinado pelo empregado ou autoridade competente.

Art. t 9. Os documentos devem ser juntados ao processo em ordem cronológica e as
folhas, numeradas sequencialmente e rubricadas.
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Art. 20. Os documentos deverão ser juntados por termo nos autos, indicando a data da
juntada e sendo assinados pelo empregado ou autoridade responsável pelo ato.

Parágrafo único. Os documentos apresentados via fac-símile devem ser juntados aos autos
por meio de fotocópia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ter-se por inexistente o ato,
porém quando autorizado o envio por correio eletrônico, serão juntados diretamente aos autos
com a impressão da página virtual que indique o nome do remetente, seu correio eletrônico, data
e horário do envio.

Art. 21. Não se admitem, nos atos e termos, espaços em branco, bem como entrelinhas,
emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e estas expressamente ressalvadas.

S 12 Os espaços em branco constantes dos atos e termos processuais devem ser
inutilizados, riscando-os.

S 22 As entrelinhas e as rasuras, quando não viciar o ato ou termo, devem ser
expressamente ressalvadas no próprio documento ou, não sendo possível, em documento à parte.

Seção 11- Do Tempo dos Atos Processuais

Art. 22. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de
funcionamento do CONTER ou do CRTR no qual tramitar o processo.

Parágrafo único. Serão praticados ou concluídos depois do horário normal os atos já
iniciados e cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao
interessado, à parte ou, ainda, ao Sistema CONTER/CRTRs.

Art. 23. Deverão ser certificadas nos autos as alterações de dias e horários de
funcionamento ocorridas em razão da realização de expediente reduzido ou por ocasião de
feriados, sempre que o expediente reduzido ou o feriado tenha reflexo na realização de atos ou na
contagem de prazos processuais.

Art. 24. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24
(vinte e quatro) horas do último dia do prazo.

Parágrafo único. O horário vigente na cidade onde estiver a sede do CRTR onde o ato
deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo, ou o horário de
Brasília/DF, quando o ato tiver que ser praticado no CONTER.

Seção 111- Do Lugar dos Atos Processuais

Art. 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede CONTER ou do
CRTR no qual tramitar o processo, cientificando-se o interessado se outro for o local.
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Art. 26. Poderão ser realizados fora da sede CONTER ou do CRTR os atos que por sua
natureza tenham que ser praticados em outro lugar, quando for impossível praticar nas sedes
indicadas ou ainda quando assim requerer o interesse público.

Seção IV -Da motivação dos Atos Processuais

Art. 27. Os atos processuais deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses das partes e dos interessados;

11- decidam incidentes do processo ou o julguem aplicando sanções e penalidades;

III - decidam recursos;

IV - decorram de reexame de oficio;

V - deixem de aplicar jurisprudência consolidada em Tribunais Superiores do Brasil sobre
a questão ou contrariem pareceres jurídicos, laudos periciais, propostas e relatórios oficiais;

VI - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

Art. 28. A motivação deve ser explicita, clara e coerente.

Art. 29. A motivação deverá ser feita por escrito, datada e assinada, expondo as razões da
realização do ato ou do indeferimento do pedido em análise e os fundamentos jurídicos em que
se baseou.

Art. 30. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou
garantia dos interessados.

Art. 3 I. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais
constará da respectiva ata ou de termo escrito.

Seção V - Da revogação, da anulação e da nulidade dos Atos Processuais

Art. 32. O CONTER ou os CRTRs devem anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade e podem revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.

Art. 33. O direito do CONTER ou CRTRs de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má- fé.
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Art. 34. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação
desta não pode ser requerida pela parte ou pelo interessado que lhe deu causa.

Art. 35. Quando a lei prescrever determinada forma, será considerado válido o ato se,
realizado de outro modo, alcançar a sua finalidade.

Art. 36. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à
parte ou ao interessado falar nos autos, sob pena de preclusão.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que por razões de
interesse público o CONTER ou o CRTR devam decretar de oficio, nem prevalece a preclusão,
provando a parte ou o interessado o legitimo impedimento.

Art. 37. As notificações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais ou deste Código.

Art. 38. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele
dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam
independentes.

Art. 39. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade declarará quais atos serão atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

S Iº O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não causar prejudicar a
parte ou o interessado.

S 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, não a se pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Art. 40. O erro de forma do processo acarreta unicamente na anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observar
as prescrições legais e deste Código.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte
prejuizo à defesa de qualquer parte ou interessado.

Seção VI - Da comunicação dos Atos Processuais

Subseção 1-Das citações. intimações ou notificações em geral

Art. 41. O CONTER ou o CRTR perante no qual tramita o processo administrativo
determinará a citação, intimação ou notificação da parte ou do interessado para apresentar
defesa, praticar ato processual ou dar ciência de decisão ou diligências, respectivamente.

S Iº A intimação deverá conter: ti
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I - identificação do intimado, o número do processo e o nome da entidade administiativa;

II - finalidade da intimação;

III - data, hora e local em que deve comparecer;

IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar;

V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

S 2º A intimação ou notificação observará a antecedência minima de 03 (três) dias úteis da
data de comparecimento ou com lapso de tempo suficiente para que não haja supressão do prazo
disponibilizado para parte ou interessado cumprir o ato.

S 3º A citação, a intimação ou a notificação podem ser efetuadas por:

I - ciência no processo;

II - entrega pessoal em mãos pela autoridade ou por quem esta designe;

III - via postal com aviso de recebimento, por telegrama, por meio de correio eletrônico;

IV - edital ou

V - qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

S 4º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido,
a citação ou a intimação deve ser efetuada por meio de edital com publicação oficial.

S 5º A citação é o ato pelo qual o indiciado é chamado ao processo administrativo para
apresentar defesa e deverá conter:

I - a identificação das partes, o número do processo e o nome do órgão ou entidade
administrativa;

II - expressamente o prazo para apresentação de defesa;

III - a possibilidade de apresentar a defesa por meio de advogado com procuração;

IV - informação da continuidade do processo independentemente da apresentação da
defesa e a não aplicação dos efeitos da revelia;

VI - a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

S 6º As notificações deverão possuir ao menos a identificação das partes, o número do
processo e o nome do órgão ou entidade administrativa e ser acompanhadas, por anexo, com a
decisão da qual se dá ciência à parte ou ao interessado, indicando, se houver, o prazo para a
apresentação de recurso contra a mesma.
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S 7º As comunicações indicadas neste artigo serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade
quando nâo houver prejuízo para este.

Art. 42. O desatendimento de citação, intimação ou notificação não importa o
reconhecimento da verdadc dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

S 12 Ainda que sem o comparecimento do interessado, quando regularmente intimado, o
processo terá regular prosseguimento e, no caos de citação para apresentação de defesa, será
nomeado curador especial que atuará como defensor dativo.

S 22 As citações, intimações e notificações deverão, preferencialmente, ser enviadas para o
endereço residencial ou eletrônico do administrado constante no Sistema CONTERlCRTRs, mas
poderá ser feita em qualquer lugar em que este se encontre para fins de economia, celeridade e
eficiência, agindo sempre com cautela para não expor a privacidade do intimado nem lhe causar
constrangimento.

S 32 O militar em serviço ativo poderá ser citado, intimado ou notificado pessoalmente na
unidade em que estiver servindo, bem como os servidores públicos, no órgão de lotação e os
demais profissionais, na empresa onde trabalhem, garantindo-se nestes casos a entrega pessoal e
privativa da intimação por meio de Fiscal do Sistema CONTERlCRTRs, para evitar
constrangimentos.

S 42 Não se fará a citação, intimação ou notificação, salvo para evitar o perecimento do
direito, de:

I - quem estiver participando de ato de culto religioso;

11- cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente de morto, consanguíneo ou afim, em
linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 (sete) dias
seguintes;

111- noivos, nos 3 (três) primeiros dias seguintes ao casamento;

IV - doente, enquanto grave o seu estado.

Art. 43. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e
atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

Parágrafo único. Deverá constar nos autos o comprovante de envio da citação, da
intimação ou da notificação e o seu resultado, indicando a data da juntada e sendo assinado pelo
empregado ou autoridade responsável pelo ato. A autoridade competente deverá decidir pela
validade da mcsma e pelo seguimento do processo, ou sua repetição, quando frustrada sem culpa
do intimado/notificado, para evitar futura arguição de nulidade.
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Art. 44. É obrigação da parte ou do interessado, quando empregado ou profissional
inscrito no Sistema CONTERlCRTRs, manter atualizado os dados referentes ao endereço. As
autarquias não se responsabilizam se houver mudança de endereço sem prévia comunicação
formal.

Parágrafo único. Reputam-se válidas as intimações ou notificações enviadas ás partes e
aos interessados, cujo endereço seja o constante no seu cadastro no Sistema
CONTERlCRTRs, quando entregues no endereço indicado, ainda que não recebidas
pessoalmente.

Art. 45. Considera-se realizada de forma válida e dispensa-se edital a notificações e
intimações que, direcionadas ao endereço fornecido pela parte ou interessado, não se efetivar
por razão de escusas ou obstáculos criados por estes ou por terceiro com sua ciência.

Art. 46. As partes ou interessados que forem profissionais ou empresas inscritas no
âmbito do Sistema CONTERlCRTRs serão intimadas ou notificadas no endereço constante do
cadastro eletrônico do Conselho Regional no qual possuir inscrição originária e ativa ou no
endereço constante do Regional onde estiver exercendo secundariamente as suas atividades.

Art. 47. O empregado responsável pela notificação ou intimação não poderá alterar o
endereço ou quaisquer dados constantes do cadastro eletrônico do CONTERlCRTR relativos
à parte ou ao interessado para realizar a notificação ou intimação, salvo se houver pedido
formal de atualização desses dados.

Subseção JJ - Das intimações e notificações por advogado ou edital

Art. 48. É possível citar, intimar ou notificar a parte dos atos processuais por meio de
seu advogado, quando houver procuração nos autos com poderes expressos para recebe-Ias,
ressalvadas decisões que apliquem penalidade ou para impor obrigação de fazer ou não fazer,
as quais serão sempre pessoais.

Art. 49. A ciência por meio de edital será admitida quando ficar demonstrada nos autos:

I - que é desconhecida ou incerta a parte ou o interessado;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar a parte ou o
interessado;

III - quando houver a impossibilidade de cicntificar por quaisquer dos meios
anteriormente previstos;

IV - quando frustrada a intimação por um dos demais meios anteriores;

V - nos casos expressos na Parte Especial deste Código, nas demais normativas do
CONTER ou na lei.

~hTE!r:;p----------
:::f

SRTVN1701, BI. P, Salas 2,060/2.061 - Ed. Brasilla Rádio Center- BrasillalDF - CEP 70719-900 - Telefax (OXX 61)3326 9374

e-mall:conter@conter.gov.brhomepage: www.conter.gov.br

mailto:conter@conter.gov.brhomepage:
http://www.conter.gov.br


CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

S IQ Considera-se inacessível, para efeito de intimação ou notificação por edital, os casos
de local não atendido pela entrega regular de correspondência pela empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.

S 22 A ciência por meio de edital será ficta, sendo assim considerada com a publicação
deste na imprensa oficial, devendo o mesmo edital indicar o prazo para cumprimento do ato, ou
data, local e horário para comparecimento da parte, respeitadas as demais regras deste Código.

S 32 O edital de publicação deverá, ainda, conter o número do processo, o nome da parte, o
número do registro, quando houver, a finalidade e a indicação dos fundamentos legais
pertinentes.

S 42 O edital deverá ser publicado no Diário Oficial da União e, se for para citação,
também deverá ser publicado em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio
conhecido da parte ou do interessado.

S 52 O texto do edital enviado para publicação, assim como a cópia da efetiva publicação
no diário oficial e no jornal de grande circulação, este quando houver, deverão ser incluídas nos
autos para comprovação da intimação ou notificação;

S 62 O texto do edital enviado para publicação, deverá ser disponibilizado em local próprio
e de fácil acesso no sitio eletrônico oficial do CONTER ou do CRTR ou no mural físico com fins
de dar maior publicidade e aumentar a possibilidade de alcance a parte ou ao interessado;

Subseção lIJ - Das Cartas

Art. 50. Quando o ato para ser cumprido depender da oitiva de pessoas, ou tenha que a
ela ser comunicado pessoalmente e diretamente, estando estas em jurisdição diversa do CRTR
onde tramita o processo, ou não estando no Distrito Federal, quando o processo transcorrer no
CONTER, para evitar deslocamento de pessoas ou Comissões, o ato poderá ser delegado para
cumprimento por Carta de Ordem ou Precatória, observada a equivalência de investidura, de
competências e de posto de quem deveria praticar o ato originalmente.

Art. 51. São requisitos das cartas de ordem ou precatória:

I - a indicação dos entes competentes de origem e de cumprimento do ato;

II - o inteiro teor da denúncia ou da representação que originou o processo, da decisão que
determina a intimação e do instrumento do mandato conferido ao advogado, se houver nos autos;

111- a menção do ato processual que lhe constitui o objeto;

IV - o encerramento com a assinatura da autoridade competente de origem.
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S Iº Se mandará trasladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com
mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência,
pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas.

S 2º Quando o objeto da carta for exame pericial sobre documento, este será remetido em
original, ficando nos autos a reprodução a fotográfica.

Ar!. 52. Em todas as cartas se fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade
das comunicações e à natureza da diligência.

S Iº As partes deverão ser intimadas do ato de expedição da carta.

S 2º Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o
CONTER ou o CRTR destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação.

S 3º A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a
que se refere o caput seja cumprido.

Art. 53. A carta tem caráter itinerante, podendo, antes ou depois de lhe ser ordenado o
cumprimento, ser encaminhada a CRTR diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.

Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro CRTR será imediatamente
comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes.

Art. 54. As cartas deverão, preferencialmente, ser expedidas por meio eletrônico, pelo
correio eletrônico oficial do emissor, caso em que a assinatura constará em peças digitalizadas.

Art. 55. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por
telegrama conterão, em resumo substancial, os requisitos mencionados neste Código,
especialmente no que se refere à aferição da autenticidade.

Art. 56. Serão praticados de oficio os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama,
devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do CONTER ou do CRTR deprecante, a
importância correspondente às despesas que serão feitas na Autarquia em que houver de se
praticar o ato.

Ar!. 57. Recusar-se-á cumprimento à carta precatória ou de ordem, devolvendo-a com
decisão motivada quando:

I - a carta não estiver revestida dos requisitos previstos neste Código;

II - faltar ao CRTR ou ao indicado competência para prática do ato;

1II - houver dúvida acerca de sua autenticidade.

Parágrafo único. No caso de incompetência, o deprecado, conforme o ato a ser praticado,
poderá remeter a carta ao ente ou à pessoa competente.
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Art. 58. Cumprida a carta, será devolvida à autoridade de origem, no prazo de IO (dez)
dias, independentemente de traslado, pagas as custas pelo requerente.

CAPÍTULO IV - DOS PRAZOS

Art. 59. Quando não houver norma especial prevendo o prazo, os atos serão realizados nos
prazos prescritos neste Código e, nas omissões, naqueles fixados equitativamente pela autoridade
competente, considerando a complexidade do ato.

Art. 60. Inexistindo preceito em norma especial, sendo omisso este Código e não sendo
fixado equitativamente pela autoridade competente, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática
de ato.

Art. 61. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.

Art. 62. Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos regidos por este Código,
excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento.

S Iº Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil
seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente do CRTR ou do CONTER, se for ocaso,
se for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou se houver indisponibilidade da
comunicação eletrônica.

S 2º Considera-se como data de intimação/notificação da publicação a data da
disponibilização da informação no Diário Oficial, em jornal de grande circulação, no sitio
eletrônico do CRTR/CONTER ou da entrega da notificação em mãos do interessado ou no seu
endereço fisico residencial ou eletrônico.

S 42 Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do
vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o dia
subsequente.

S 5º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir o da intimação,
quando ocorrer em mesa de oitiva da parte ou de testemunhas, estando a mesma presente, sendo,
porém, contado a partir do primeiro dia útil após a:

I - juntada do comprovante de intimação aos autos, quando ocorrer pessoalmente por
Agente Fiscal, empregado ou autoridade que certifique a ciência da parte ou do interessado ou
quando se der por vistas ou intervenção destes nos autos do processo devidamente certificada;

11- juntada do Aviso de Recebimento (AR), quando realizada pelo correio;

III - última publicação, quando for por edital;
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IV - leitura da mensagem da intimação ou notificação pelo administrado por meio de
comprovante idôneo se ocorrer por meio eletrônico;

V - assinatura de ciência nos autos ou de ata onde conste expressamente que o mesmo fica,
desde logo, intimado, notificado ou citado.

S 6º As comunicações, inclusive intimações e notificações para geração de contagem de
prazos, serão prioritariamente por via eletrônica, mas em havendo comprovada indisponibilidade
para a prática dos atos por meio eletrônico, serão admitidas as remessas por meio fisico, pelos
Correios ou entrega pessoal e direta.

Ar!. 63. A parte ou o interessado poderão renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente
em seu favor, de maneira expressa ou com prática de ato que indique cabalmente sua renúncia.

Parágrafo único. A prática do ato, antes ou durante o escoamento do prazo respectivo, será
considerada tempestiva, mas implicará na desistência do prazo remanescente, não sendo possível
emendar, complementar ou substituir o ato já praticado.

Art. 64. Os prazos estabelecidos por este Código são corridos, não se suspendendo ou se
interrompendo aos sábados, domingos ou feriados (inclusive os locais), porém, se seu início ou
final recair em um desses dias, ele será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

Parágrafo único. Quando norma especial ou mesmo este Código, de forma excepcional, o
prevê, os prazos poderão ser considerados apenas em dias úteis.

Art. 65. Decorrido o prazo, opera-se a preclusão, extinguindo-se o direito de praticar ou de
emendar o ato, independentemente de declaração, ficando assegurado, porém, a parte ou
interessado provar que não o realizou por justa causa.

S Iº Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.

S 2º Havendo motivo de força maior, a suspensão de prazo deverá ser formalizada nos
autos, de oficio ou a pedido da parte, por ato da autoridade competente, informando as razões de
fato e de direito da suspensão do prazo e determinando o período durante o qual perdurará a
mesma suspenção.

S 3º Verificada a justa causa, será permitido à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar a autoridade competente.

Art. 66. O comprovante de cientificação deverá ser juntado por termos nos autos,
indicando a data da juntada e sendo assinado pelo empregado ou autoridade responsável pelo
ato, assim como o certificado de transcurso in albis, quando o prazo transcorrer sem
manifestação.
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Art. 67. O CONTER/CRTR deverá certificar nos autos o início da fluência dos prazos e a
data do vencimento, inclusive nos casos de intervenção da parte.

Art. 68. Poderá ser estipulado prazo mais longo por motivo de força maior, devidamente
comprovado nos autos do processo, podendo inclusive ser prorrogado até o dobro, mediante
comprovada justificação, observada a isonomia.

Art.69. A prorrogação dos prazos para os quais não haja previsão específica será feita
mediante justificação nos autos do processo.

TÍTULO 11 - DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRÉVIAS

Art.70. O processo administrativo no Sistema CONTER/CRTRs antes de instaurado,
poderá ser precedido de:

I - procedimento preparatório, com fins de compilar grande números de denúncias ou
representações sobre o mesmo tema ou sobre as mesmas pessoas, organizar documentos quando
em quantidade volumosa e indicar competências, separando as denúncias/representações e
documentos por temas e seus respectivos tipos de processo ou medidas cabíveis;

11- sindicância, com fins de auferir os indícios mínimos de autoria e materialidade do
fato/ato que justificaria a abertura de processo administrativo;

Art.7t. O Presidente do CONTER ou do CRTR, que assim o desejar, poderá nomear um
dos Conselheiros (Efetivo ou Suplente) como Coordenador Geral de Processos, para acompanhar
o andamento dos processos administrativos em tramite na autarquia. O Coordenador Geral de
Processos prestará relatório trimestral sobre o andamento dos processos, promoverá diligencias
para dar-lhes impulso oficial, bem como realizará atos que lhe forem delegados pelo Presidente
no instrumento de sua nomeação.

Parágrafo único. Será livremente nomeado e exonerado por portaria, a qual fixará as suas
responsabilidades e atribuições, detalhadamente.. j
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CAPÍTULO 11- DOS PROCEDIMENTOS ANTERIORES AO PROCESSO

Seção I - Do Procedimento Preparatório

Art.72. A fase de procedimento preparatório não constitui processo, não havendo, pois,
intimações ou oportunidade de defesa, vez que se trata de mera atividade procedimental para
organização de documentos e com fins gerar maior eficiência na abertura dos processos.

Art. 73. O Presidente do CONTER ou do CRTR, conforme seja a autarquia competente
para o ato, ou seus substitutos legais nas ausências ou impedimentos destes, designará pessoas,
Conselheiros ou não, empregados efetivos ou não, observada a natureza e o grau de
complexidade do procedimento preparatório, para realizar, em prazo razoável, os atos descritos
no artigo anterior.

Art. 74. Os integrantes da Comissão de Procedimento Preparatório não ficam impedidos
ou suspcitos de participar de sindicâncias ou Comissões de Processo Administrativo que se
originarem do procedimento que organizaram, ante a inexistência de juizo de valor nesta fase.

Art. 75. Concluido o procedimento preparatório, os autos serão enviados ao Presidente do
CONTER ou do CRTR para as providências cabíveis, devendo tais autos possuir a indicação
prévia das competências para o eventual processo administrativo futuro, bem como estarem
separados por temas, não sendo a este vinculada a decisão do Presidente.

Seção 11- Da Sindicância

Art.76. A fase de sindicância será instaurada por portaria e não constitui processo, mas
procedimento administrativo inquisitorial para delimitação de autoria e materialidade mínimas,
para fins de justificação de abertura de processo administrativo ou arquivamento, sendo
dispensada a sua instalação sempre que já houver provas documentais suficientes para
caraterização do ato e de seu autor.

Parágrafo único. Mesmo que já notórias ou incontroversas a autoria e materialidade do
ato, pode ser aberto a sindicância quando a penalidade provável for possível de ser aplicada nesta
fase, nos termos deste Código.

Art. 77. Em razão da sua natureza inquisitorial, na sindicância não é obrigatória a
concessão de prazo para apresentação de defesa, podendo ser a mesma oportunizada quando a
matéria se mostrar razoavelmente complexa, de forma que a defesa do sindicado possa trazer aos
autos elementos elucidativos e esclarecedores e quando não prejudicar ou frustrar o seu viés
investigativo.
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Parágrafo único. Quando oportunizada a defesa na Sindicância, aplicar-se-á as regras da
seção lI, do Capitulo II do Título I deste Código.

Art.78. Por decisão motivada, ainda que oportunizada a defesa na sindicância, a parte do
processo poderá ser posta sob sigilo quando a sua publicidade puder contribuir para que o
sindicado possa climinar provas, frustrar ou retardar a investigação ou praticar atos que
dificultem a definição da autoria e materialidade do fato ou ato investigado.

Art. 79. Instaurada a sindicância, como medida cautelar, a fim de que o sindicado não
venha a influir na apuração da irregularidade, criando obstáculos à obtenção da verdade, nem
continue na incidência de ilícitos, o sindicante poderá, motivadamente, requerer ao Plenário do
ente competente para o julgamento do eventual processo administrativo que determine
liminarmente o afastamento do investigado do exerCÍcio de cargo ou função, inclusive de
Conselheiro ou Diretor Executivo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de
remuneração, para hipótese de empregados do Sistema CONTERlCRTRs.

Parágrafo único. Mantidos os fundamentos, o afastamento poderá ser prorrogado por igual
prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

Art.80. Sempre que forem produzidas provas na fase de sindicância, o sindicado terá de
direito de exercer a sua defesa e a contradita às mesmas no processo administrativo, se este vier a
ser instaurado, mesmo que já o tenha feito na sindicância.

S I~A sindicância limitar-se-á a coleta de provas para definição de autoria e materialidade,
não aplicando penalidade ao sindicado, em regra.

S 2~ Excepcionalmente a sindicância poderá aplicar penalidade ao sindicado, mas somente
se admitirá tal pratica quando nesta for oportunizada a ampla defesa e o contraditório e não
tiverem sido colocados em sigilo nenhum ato ou documento durante sua realização.

S 3~A sindicância poderá resultar em penalidades restritamente de:

I - advertência verbal, reduzida a termo nos autos e certificada sua aplicação pela
autoridade competente;

11- advertência por escrito, constante dos autos e publicada em meios oficiais;

III - suspensão de até 30 (trinta) dias.

S 4° Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada
como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério
Público, independentemente da imediata instauração do processo administrativo competente,
para eventual aplicação de penalidade mais gravosa que a prevista no parágrafo anterior.

Art. 81. A sindicância será instaurada:
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I - ex offieio, pelo Presidente do CONTER ou do CRTR, após ouvida a Diretoria
Executiva;

11- mediante denúncia ou representação, por escrito ou verbal, tomada a termo, na qual
conste o relato dos fatos e a identificação do denunciante.

S I~ Estando regular a denúncia ou representação, deverá se constar em ata de Reunião da
Diretoria Executiva a decisão de arquivamento ou de abertura da sindicância e expedição de
portaria para instauração da mesma sindicância, na segunda hipótese.

S 2~ As denúncias apresentadas ao Sistema CONTERlCRTRs, salvo disposição especial,
somente serão recebidas quando devidamente identificadas e assinadas, com relato dos fatos e, se
possivel, acompanhadas de documentos.

S 3~ Não ocorrendo a hipótese constante do S 1°, caberá ao presidente do Conselho fixar
prazo de IO (dez) dias para a sua complementação.

S 4~ Caso não se cumpra o disposto no S2°, caberá ao presidente do Conselho encaminhar
a matéria à Comissão ou Câmara Especifica, com despacho fundamentado, para seu
arquivamento.

Art. 82. Instaurada a sindicância, nos termos dos incisos I e n, do art. 81, o presidente do
Conselho nomeará um sindicante para, no prazo de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por igual
período, com fundamentação, apresentar relatório conclusivo.

Art. 83. É dever do sindicante:

I - atuar estritamente de acordo com as normas (princípios e regras) deste Código e com as
demais que o complementam, sempre observando a Constituição, as leis e os precedentes de
tribunais superiores, especialmente os consolidados em súmulas;

11- concluir a sindicância no prazo que lhe for assinalado, requerendo, justificadamente, a
prorrogação do mesmo, de forma fundamentada, quando necessário ao bom deslinde do feito;

III - dar impulso oficial ao procedimento;

IV - tratar as partes e interessados de forma urbana e cortês;

V - declarar-se impedido ou suspeito, na primeira oportunidade que tomar ciência de tal
fato, e solicitar sua substituição;

VI - manter postura que reafirme a sua imparcialidade, não utilizando de abuso de poder
para praticar de atos arbitrários ou perseguir desafetos, assim como não receber quaisquer tipos
de benesses ou manter com as partes ou interessados relações que não de cunho puramente
institucional.

VII - investigar para obter a certificação da autoria e materialidade do ato ou fato que deu
início a sindicância; J
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VIII - elaborar Relatório Conclusivo Motivado, opinando pela abertura de processo
administrativo ou arquivamento, bem como outras medidas que entender cabíveis;

IX - prestar informações ao CONTER, aos CRTR, bem como às partes, aos interessados,
ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e aos órgãos externos de controle, como o TCU, sobre
o andamento do processo;

X - decidir os casos omissos, suprindo as omissões deste Código com as demais normas
aplicáveis, com analogia, princípios gerais do direito e precedentes das comissões de intervenção
anteriores, em casos similares;

XI - manter os autos do processo sob seu controle e responsabilidade durante a sindicância,
juntando as peças cronologicamente, numerando-as e rubricando-as.

Art. 84. O sindicante poderá:

I - intimar e tomar o depoimento do( s) sindicado( s), reduzindo a termo seus
pronunciamentos e coletando a sua(s) assinatura(s);

II - intimar e ouvir pessoas que de modo geral tenham ciência do ato ou do fato, ou tenham
domínio técnico da matéria em apreço, aplicando o mesmo procedimento do inciso anterior;

III - solicitar documentos ao CONTER, ao CRTR, ao(s) sindicado(s) ou às pessoas que os
detenham, bem como juntar de oficio aqueles que estiverem em seu poder ou que acesse por
consulta pública na InterneI;

IV - requerer a elaboração de lauto técnico para fins periciais;

V - realizar inspeções, lavrando termo circunstanciado do que verificar;

VI - indeferir pedidos de diligências inúteis ou que visem tumultuar ou procrastinar o
procedimento;

VI - promover sempre que possível a conciliação das partes;

VII - tomar todas as mediadas cabíveis e necessárias, nos limites da lei, para bem
consecução do seu mister;

Art. 85. Quando a denúncia ou representação versar sobre direito disponível, será possível
a conciliação entre o sindicado e o denunciante, devendo ser homologada pela Plenária do
Conselho ou pela Diretoria Executiva ad referendum, produzindo efeitos após a homologação.

S 12 Poderá haver conciliação em matéria de direitos não disponíveis sempre que o fato não
configurar crime ou improbidade administrativa e o sindicado, no prazo que lhe foi fixado
previamente a assinatura do termo de conciliação, promover a reparação dos danos e correção
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dos atos, o quanto possível, se mostrando tal medida mais efetiva e relevante ao interesse público
do que a aplicação da potencial penalidade decorrente do processo.

S 2~ Na conciliação, não será permitido acerto pecuniário, salvo para reparação de danos
comprovados.

S 3£ Não caberá recurso da homologação de conciliação.

S 4£ Tentada a conciliação e esta não obtiver êxito, a sindicância prosseguirá em seus
termos.

S 5£ Até a sessão de julgamento do relatório da sindicância, poderá ocorrer o acordo
previsto no caput, convertendo-se a sessão de julgamento em sessão homologatória do acordo
realizado.

S 6£ O acordo produzirá efeitos no âmbito administrativo, sendo possível quando não
ofender a lei ou princípios do direito em geral, não produzindo efeitos nas demais esferas
independentes como civil e penal, mas não será considerado como condenação nem
reconhecimento de culpa para fins de inelegibilidade de processo eleitoral do Sistema
CONTER/CRTRs.

Art. 86. Concluídos os trabalhos, o sindicante realizará relatório fundamentado de tudo
que foi apurado, sendo que este deverá conter obrigatoriamente:

I - identificação das partes;

11- descrição dos fatos e circunstâncias em que ocorreram;

III - correlação entre a conduta e a eventual infração, bem como a sua natureza
(administrativa, ética, trabalhista, entre outras);

IV - conclusão sobre a existência ou inexistência de indícios de infração e de sua autoria.

Art. 87. O sindicante entregará ao ente competente os autos do procedimento com o
relatório para o julgamento, do qual poderá resultar:

I - arquivamento fundamentado;

11- baixa em diligência ou pedido de vista dos autos por até 30 (trinta) dias;

III - aprovação de proposta de termo de ajustamento de conduta (TAC);

IV - aprovação da proposta de conciliação;

V - instauração do processo ético-profissional (PEP);

VI - instauração do processo administrativo em geral;
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VII - aplicação das penalidades compatíveis nos termos 930 do art. 80 deste Código.

Art. 88. A decisão que determinar a instauração de processo servirá como termo de
abertura deste, dispensando-se nova portaria, devendo nela constar os fatos e a capitulação
fundamentada de indícios de materialidade e autoria.

Art. 89. O termo de ajustamento de conduta no procedimento administrativo seguirá
critérios estabelecidos em regulamentação específica.

CAPÍTULO III - DO PROCESSO ADMINSTRA TIVO

Seção I - Da jurisdição e competências no processo administrativo

Subseção / - Da estrutura e da fixação de competência para conhecer e instruir
julgamento dos processos administrativos e da jurisdição.

Art. 90. O processo administrativo no Sistema CONTER/CRTRs se desenvolverá nas
seguintes fases:

I - instauração, com a constituição da Comissão de Processos Administrativos, após
denúncia ou representação; instaurando-se por portaria, de imediato ou após julgamento da
sindicância, neste sentido, com base na sua decisão;

" - conhecimento, que abrange o oferecimento de defesa, a instrução e a apresentação
do relatório;

III - julgamento.

Art. 91. O processo administrativo será instaurado pelo Presidente do CONTER ou do
CRTR, conforme local da ocorrêncía do fato/ato, sua abrangência e interesse, regional ou
nacional, e, nas ausêncías ou impedimentos destes, pelo seu substituto legal.

9 12 A jurisdição administrativa é exercida pelos Conselheiros dos Conselhos Nacional e
Regionais de Radiologia.

9 22 Os Conselheiros dos Conselhos Regionais de Radiologia exercem a jurisdição em todo
o território dos estados da federação a que estiverem vinculados.

9 32 Os Conselheiros do Conselho Nacional de Radiologia exercem a jurisdição em todo
o território Nacional.

9 42 A jurisdição se exerce pela prática de atos inerentes ao desempenho das funções legais
relativas à competência para o ato.
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9 52 Os atos praticados no exerCÍcio da jurisdição devem ser formalizados conforme a
espécie e, quando a norma assim o exigir, adotar os requisitos legais.

Art. 92. O processo administrativo será conhecido pela:

I - Comissão Permanente de Ética, nas hipóteses de processo ético;

11- Comissão de Processos Administrativos em geral especificamente nomeada para tal
fim, nas hipóteses dos demais processos, podendo serem permanentes ou transitórias;

Art. 93. O processo administrativo será julgado pela:

I - Plenária do Corpo de Conselheiros do CRTR, nas hipóteses de processo ético;

II - Plenária do Corpo de Conselheiros do CONTER ou do CRTR, nos demais casos, de
acordo com a competência originária para processar o ato ou fato;

Subseção 11- Das matérias e competência originária nos processos administrativos

Ar!. 94. É de competência originária do CONTER os processos administrativos:

I - relativos aos atos de gestão ou quebra de decoro de seus Conselheiros, dos Conselheiros
dos Regionais e os das pessoas que atuaram como membros de Diretoria Provisória de
Intervenção nos Regionais, ainda que por fatos anteriores ao início da gestão, assim como se
iniciados após o seu término;

11- para o regular desenvolvimento das suas atividades administrativas e financeiras.

Art. 95. É de competência do CRTR:

912 Os processos administrativos:

1 - éticos disciplinares dos profissionais inscritos em sua jurisdição por atos no exerCÍcio
da profissão na área da Radiologia ou na vida pessoal, de acordo com o Código de Ética;

11- relativos a:

a) notificações, autos de infração e multas que aplicar;

b) pedidos de inscrição profissional, transferência e cancelamento temporário ou
definitivo;

c) pedidos de isenção ou reembolso realizados pelos profissionais inscritos em sua
jurisdição;

III - para o regular desenvolvimento das suas atividades administrativas e financeiras.
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Art. 97. O CONTER e os CRTRs poderão, se não houver impedimento legal, delegar
parte da sua competência quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica,
social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência
dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Art. 98. Não podem ser objeto de delegação:

I - edição de atos de caráter normativo;

11- decisão de recursos administrativos;

III - matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Art. 99. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

S Iº O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da
atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter
ressalva de exercício da atribuição delegada.

S 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

S 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e
considerar-se-ão editadas pelo delegado.

Art. 100. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente
justificados, a avocação temporária pelo CONTER de competência atribuída a CRTR.

Parágrafo único. A avocação de competência ocorrerá pelo Plenário do CONTER,
apreciado despacho fundamentado do seu presidente ou a pedido da parte interessada.

Art. 101. Inexistindo competência legal específica e sendo omisso este Código, o processo
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir.

Art. 102. O Processo acessório será proposto no ente competente para o processo
principal.

Art. 103. A competência para realizar a Sindicância é do ente competente para o processo
administrativo que potencialmente dela possa ser gerado, nos termos deste Código, não se
aplicando tal regra ao procedimento preparatório.

Art. 104. Em casos de fatos e atos que não possuam previsão de competência expressa
neste Código, mas gerem igual interesse jurídico ao CONTER e aos CRTRs, haverá competência
concorrente, podendo o processo ser iniciado por qualquer uma das autarquias, atuando o
CONTER como revisor da decisão, quando este for iniciado pelo CRTR.
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Parágrafo único. O CONTER, para evitar inversão de hierarquia, poderá, nestes casos, ao
tomar ciência do processo em curso no Regional, avocá-lo antes do julgamento, notificando o
CRTR para que envie os autos no prazo de 10 (dez) dias, no estado em que estes se encontrem.

Art. lOS. Há conflito de competência quando:

1- 2 (dois) ou mais CRTRs se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais CRTRs se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a
competência;

III - entre 2 (dois) ou mais CRTRs surge controvérsia acerca da reunião ou separação de
processos.

Parágrafo único. Também quando em qualquer dos casos previstos nos incisos deste atrigo
a controvérsia for entre CRTR e CONTER;

Art. 106. Compete ao CONTER decidir, por meio de sua Plenária, os conflitos de
competência:

I - instaurados entre dois ou mais CRTRs;

II - instaurados entre quaisquer dos CRTRs e CONTER.

Parágrafo único. Os conflitos de competência poderão ser instaurados por simples petição,
apresentada pelas partes, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, e a qualquer
tempo, de oficio, pelo CRTR ou pelo CONTER, e se aplicam tanto no processo como na
sindicância.

Art. 107. Instaurado o conflito de competência, o processo ficará suspenso até a sua
decisão, mas deverá o relator, imediatamente, em decisão irrecorrível, nomear um dos CRTRs
para praticar os atos urgentes, até o julgamento definitivo do incidente, para evitar perecimento
de provas ou do direito.

Art. 108. Reputam-se conexos 2 (dois) ou mais processos administrativos ou sindicâncias
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

S I" Se conexos(as), serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
julgado por seção Plenária.

S 2º Aplica-se o disposto no caput às execuções dos julgados cujas sindicâncias ou
processos sejam conexos:

S 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos ou sindicâncias que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles.
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Art. 109. Dá-se a continência entre 2 (dois) ou mais processos administrativos ou
sindicâncias quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma,
por ser mais amplo, abrange o das demais, devendo ambos ser reunidos e julgados por um só
ente.

Art. 110. A reunião dos processos e sindicâncias conexas, ou em relação de continência,
far-se-á no ente onde fora iniciado o primeiro processo ou sindicância, em casos de correrem em
CRTR distintos. Caso a matéria também seja competência do CONTER, neste deverão os
processos ser julgados simultaneamente por este em razão da hierarquia.

Seção 11- Das Comissões do Processo Administrativo

Art. 111. O processo administrativo será conhecido e instruido por uma Comissão de
Processo Administrativo (CPA), composta em número impar de pelo menos 3 (três) membros,
nomeados pelo Presidente do CONTER ou pelo Presidente do CRTR.

Art. 112. Em se tratando de processo para apuração de falta e imposição de possível
penalidade a empregados, o processo administrativo será conhecido e instruído por comissão
composta de três empregados efetivos, designados pelo Presidente CONTER ou do CRTR,
conforme ente competente. A comissão indicará, dentre seus componentes, o seu presidente, que
deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade
igualou superior ao do indiciado, ressalvada a ausência de pessoal no âmbito do CONTER ou do
Regional que preencha tais requisitos.

S 1º Na sindicância, o sindicante para este tipo de processo será escolhido com igual
critério e sistemática previstos no caput, podendo, porém, ser nomeado dentre os membros do
Corpo de Conselheiros para fins de promover maior celeridade, economicidade e eficiência aos
procedimentos investigativos, evitando assim a descontinuidade do serviço prestado pelo
Sistema CONTER/CRTRs ao público em geral.

S 2º Inexistindo no CONTER ou no CRTR o quantitativo de empregados efetivos, a
complementação da CPA dar-se-á por empregados de cargo em comissão ou, na ausência ou
insuficiência destes, por conselheiros não integrantes da Diretoria Executiva.

S 3º Em processos administrativos fiscais para recuperação de créditos decorrentes de
anuidades, multas e taxas aplicadas pelos CRTRs, ou em processos de inscrição, de multa,
econômicos, e os relativos a geração de créditos para as Autarquias, não haverá sindicância e a
CPA poderá ser substituída por empregado designado para absorver sua competência, suas
atribuições e seus atos, com fins de empreender celeridade e eficiência evitando danos ao erário
e aos profissionais. O empregado deverá concluir a instrução e, após oitiva do Departamento
Jurídico, realizar o relatório conclusivo para a apreciação do Relator, que proferirá seu voto em
Plenária.
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Art. 113. Aquele que na sindicância atuou como sindicante não poderá integrar a CPA.

Art. 114. A CPA terá como secretário um dos seus membros designado pelo seu
presidente, sendo quaisquer dos outros nomeado como o substituto natural do indicado para fins
de secretariar o processo.

Art. 115. Os membros das CPA, assim como o sindicante, não poderão:

I - ser prestadores de serviços terceirizados do CONTER ou do CRTR;

II - ser conselheiros efetivos do CONTER ou do CRTR que integrem as Diretorias
Executivas, exceto nos processos relativos à inscrição.

III - ter participado do processo ou vir a participar como perito, testemunha ou
representante; do mesmo modo se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou
parente (consanguíneos, afetivos ou afins) até o terceiro grau;

IV- estar litigando, direta e pessoalmente, judicial ou administrativamente, contra a parte
ou contra o cônjuge/companheiro.

V - ser parente consanguíneo, afetivo ou afins, até 32 grau; cônjuges ou companheiros de
quaisquer dos Conselheiros do CONTER ou do CRTR integrante da Diretoria Executiva ou das
partes;

VI - ser amigo íntimo ou inimigo capital do administrado;

VII - ter interesse direto ou indireto na matéria.

S Iº O Conselheiro Efetivo ou Suplente não integrante da Diretoria Executiva que integrar
a CPA ou tiver atuado como sindicante ficará impedido de participar do julgamento em Plenário
de tal processo. No caso do suplente, caso seja convocado a suprir temporariamente Conselheiro
Efetivo quando do julgamento ou caso tenha se tornado efetivo em definitivo.

S 2º Quaisquer alegações de impedimento ou suspeição serão julgadas incidentalmente
pela CPA, excluído o imputado da votação, sem suspensão dos trabalhos em andamento, ou pelo
próprio Sindicante, sempre cabendo recurso ao Plenário contra a decisão de julgar improcedente
o pedido de impedimento à suspeição.

S 3º Aquele que sabendo ser impedido ou suspeito e assim não se auto declarar, ou se
provocado pelas partes ou interessados, com má-fé, julgar improcedente o pedido de
impedimento ou suspeição comete violação ao princípio da boa-fé processual e poderá ser
responsabilizado pelas custas dos atos processuais por ele praticados e impulsionados que
posteriormente venham a ser anulados.

Art. 116. São atribuições da CPA:
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I - atuar estritamente de acordo com as normas (princípios e regras) deste Código e com as
demais que o complementam, sempre observando a Constituição, as leis e os precedentes de
tribunais superiores, especialmente os consolidados em súmulas;

11- concluir os trabalhos no prazo que lhe for assinalado, requerendo justificadamente a
prorrogação do mesmo, de forma fundamentada, quando necessário ao bom deslinde do feito;

III - dar impulso oficial ao processo;

IV - tratar as partes e interessados de forma urbana e cortês;

V - declarar-se, o membro, impedido ou suspeito na primeira oportunidade que tomar
ciência de tal fato e solicitar sua substituição;

VI - manter postura que reafirme a sua imparcialidade, não utilizando de abuso de poder
para praticar de atos arbitrários ou perseguir desafetos, assim como não receber quaisquer tipos
de benesses ou manter com as partes ou interessados relações que não de cunho puramente
institucional.

VII - oportunizar a defesa e instruir o processo, juntado aos autos as provas necessárias ao
justo deslindo do feito;

VIII - elaborar Relatório Conclusivo Motivado, opinando pela penalidade ou
arquivamento, bem como outras medidas que entender cabiveis;

XI - prestar informações ao CONTER, ao CRTR, bem como a partes, interessados,
Ministério Público, Poder Judiciário e órgãos externos de controle, como o TCU, sobre o
andamento do processo;

XII - decidir os casos omissos, suprindo as omissões deste Código com as demais normais
aplicáveis, com analogia, princípios gerais do direito e precedentes das Comissões anteriores em
casos similares;

XIII - manter os autos do processo sob seu controle e responsabilidade durante a fase
instrutória, juntando as peças cronologicamente, numerando-as e rubricando-as.

XIV - assim como o sindicante, julgar-se impedido ou suspeito assim que tiver ciência do
ato/fato que lhe retira a imparcialidade necessária para conduzir a sindicância ou processo, sob
pena de responsabilidade, tudo nos termos deste Código.

Seção 111 - Da fase de conhecimento

Art. 117. Nomeada a CPA, esta, por meio de ato de seu presidente, citará o indiciado para
apresentar a defesa no prazo de 10 (dez) dias.

S Iº Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.
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S 2° O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas
indispensáveis ou nos casos de alta complexidade da matéria envolvida.

S 3° No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para
defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a
citação, com a assinatura de (2) duas testemunhas.

S 4° As rcgras relativas aos prazos de defesa e ao seu processamento e efeitos previstos
nesta seção se aplicam à sindicância quando houver e quando a defesa for oportunizada.

Art. 118. Na hipótese de citação por edital, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a
partir da última publicação do edital.

Art. 119. Considerar-se-á revel quem regularmente citado, não apresentar defesa no prazo
legal.

S 1°A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a
dcfesa quando houver possibilidade de defensor dativo.

S 2° O revel sem direito a defensor dativo não será intimado dos demais atos do processo,
mas poderá passar a atuar nele no estado em que se encontre.

S 3° Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um
defensor dativo, que, no caso de processos contra empregados, deverá ser ocupante de cargo
superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igualou superior ao do indiciado,
sempre que possível e no caso de indiciado inscrito no Sistema CONTER/CRTR o dativo será de
nível de formação igualou superior, sendo possível nomear com dativo também um advogado
não empregado, assessor ou prestador de serviços do CONTER/CRTR em quaisquer dos casos.

S 4° Em processos de intervenção, não haverá defensor dativo, mas a revelia também não
gerará presunção de veracidade.

S 5° administrativos fiscais para recuperação de créditos decorrentes de anuidades, multas
e taxas aplicadas pelos CRTRs, ou em processos de inscrição, de multa, econômicos, e os
relativos a geração de créditos para as Autarquias não haverá defensor dativo para o revel e a não
apresentação de comprovante de pagamento nos processos de cobrança faz presumir a dívida, até
prova em contrário.

Art. 120. Apreciada a defesa, caso a CPA considere que a matéria é de direito e que as
provas produzidas nos autos formam sua convicção, esta elaborará relatório minucioso, que
resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou motivando sua
decisão.

Ar!. 121. Caso a CPA ainda tenha necessidade de novas provas, ou na defesa tenha sido
expressada a motivada e justificada vontade da parte produzir outras provas que não as que a
acompanham, a comissão encerrará a f:e

4

de conhecimento e iniciará a instrução processual
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Seção IV - Da fase instrutória

Subseção I - Dos poderes instrutórios da CPA

Art. 122. A CPA deverá diligenciar o processo na fase instrutória de modo imparcial e
conclui-la em 60 (sessenta) dias, contados da primeira reunião da Comissão, podendo haver
pedidos de prorrogações à Diretoria Executiva do CONTER ou ao CRTR, por prazo razoável,
sempre que as circunstâncias justificarem o delongamento da instrução.

Art. 123. A CPA poderá utilizar-se dos mesmos poderes atribuídos ao sindicante no Art.
84 deste código para bem cumprir seu mister.

Art. 124. A CPA, de oficio ou a requerimento do CRTR, poderá determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo motivadamente, de forma irrecorrível, os
pedidos de provas e de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 125. A CPA intimará o acionado ou o seu advogado para que, no prazo de 5 (cinco)
dias, indique as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sendo que em caso
de documentos não juntados com a defesa, estes deverão ser juntados neste mesmo prazo.

910 O denunciante, o representante, ou a Diretoria Executiva, na inexistência ou omissão
destes, serão igualmente intimados nos termos e fins do caput, mas o revel, nos casos em que não
possua defensor dativo, não será intimado para tanto.

920 Não havendo provas a produzir, os autos serão conclusos para elaboração de relatório
da comissão e posterior julgamento.

Subseção 11- Das provas em espécie

Art. 126. Caso a CPA defira a produção de prova pericial, esta será produzida
previamente à prova oral e reger-se-á, no que for aplicável, pelas regras gerais do processo civil
brasileiro quanto a competência técnica e imparcialidade do perito e oportunizará, às partes e
pela própria Comissão, a apresentação de quesitos iniciais e complementares. Os prazos para os
atos de perícia e quesitos serão fixados razoavelmente pela Comissão, primando pela celeridade
que o rito requer, observada a isonomia.

Parágrafo único. É admissível a nomeação de assistente técnico pelas partes e interessados.

Art. 127. Além da juntada de documentos, a CPA poderá requerer de oficio o depoimento
pessoal do indiciado, bem como oficiar a terceiros para prestar informações ou testemunhar.

Parágrafo único. O indiciado deverá juntar os documentos que possui com a defesa,
ressalvado o direito de juntada a posterior para documentos novos, inclusive em grau de recurso,

J
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assim entendido aqueles que não existiam à época da defesa, que não lhes era possível o acesso
ou eram desconhecidos pelo indiciado.

Art. 128. Será admissível a prova testemunhal somente quando, cumulativamente:

I - o ato/fato não estiver comprovado por perícia, documento ou confissão;

11- o ato/fato for controvertido e à oitiva seja ímprescindível o seu esclarecimento;

III - houver decisão da CPA de oficio, ou esta houver deferido o requerimento do
índiciado, o qual, quando desejar a prova testemunhal, deverá juntar o rol de testemunhas
juntamente com a defesa;

Art. 129. Será admitido a oitiva de até 3 (três) testemunhas por ato/fato que se deseje
provar, devendo as mesmas testemunhas, quando não requeridas pela CPA, serem trazidas,
independentemente de intimação, e às expensas do requerente;

Parágrafo único. O CONTER ou o CRTR arcará com as despesas da produção da prova
testemunhal, c de qualquer outra, quando a prova for requerida pela CPA, cabendo ao indiciado
ou terceiro interessado arcar aquelas geradas pelas provas por ele requeridas.

Art. 130. É vedada a substituição de testemunhas, salvo em caso de morte de alguma
prevíamente arrolada, hipótese na qual a testemunha substituta poderá ser trazida no dia da oitiva
independentemente de juntada de rol, sendo qualificada antes de iniciar a sua oitiva;

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, a alegação de impedimento ou suspenção de
testemunha será oral e reduzida a termo no ato de sua oitiva, logo após a sua qualificação,
cabendo à CPA, em modo irrecorrível, analisar e decidir o incidente imediatamente,
considerando os mesmos requisitos de imparcialidade previstos nos incisos IV a VII, do art. I 15,
deste Código. A testemunha poderá ser ouvida como informante, em casos excepcionais, para
complementar outras provas.

Seção 111- Das disposições gerais sobre as provas e conclusão da instrução

Art. 131. A CPA poderá, de oficio ou a requerimento dos interessados, deferir outros
meios de prova em direito admitidas e que não estejam expressamente previstas neste Código,
quando imprescindíveis, à busca da verdade real ou prevista em lei.

Art. 132. A CPA designará as datas, locais e horários para realizar seus atos e coletar as
provas, podendo preferencialmente optar entre a sede do CRTR ou do CONTER, conforme o
caso, ressalvado a oitiva de Conselheiros de Regional e de testemunhas em geral, hipóteses nas
quais estes possuem a prerrogativa de serem ouvidos na sede do CRTR onde possuam mandato
ou inscrição, respectivamente, ou quando a natureza do ato exigir local diverso, de acordo com
as circunstâncias.
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~ 12 No depoimento pessoal a parte responderá somente as perguntas da autoridade
competente e da parte adversa não podendo ser orientada nem aconselhada no ato, ainda que
acompanhada de advogado;

~ 22 Na prova testemunhal, as testemunhas serão intimadas com pelo menos 3 (três) dias de
antecedência e responderão as perguntas da autoridade competente, posteriormente de quem as
arrolou e, por fim, da parte adversa, devendo-se o condutor da oitiva providenciar para que
aquelas que ainda não foram ouvidas não acompanham o testemunho das que estiverem o
proferindo;

~ 32 Na coleta da prova oral, as perguntas das partes serão feitas por seu advogado, quando
por este acompanhada, por intermédio da autoridade competente;

~ 42 Na coleta da prova oral, o depoente será qualificado e informado que poderá ficar em
silêncio; já as testemunhas, depois da qualificação, se não forem impugnadas, serão
compromissadas e alertadas sobre a incursão em crime de falso testemunho, em caso de não
responderem a verdade sobre os fatos que possuírem cíência e que lhes forem inquerídos;

~ 52 O sindicante, o presidente da CPA ou qualquer outra autorídade que esteja procedendo
a coleta da prova oral poderá, em decisão irrecorrível, negar a realização de perguntas
impertinentes e que não se refiram a matéria em questão ou em nada contribuam para elucidar os
fatos controversos. A parte poderá requer que conste em Ata os temos da pergunta e o
indeferimento.

~ 62 A prova oral será sempre reduzida a termo e assinada pelo depoente, pelas
testemunhas e pelo sindicante, pelos membros da comíssão ou por qualquer outra autoridade que
lhe tenha feito a coleta.

~ 72 Sempre que possível, a coleta da prova oral deverá ser também gravada pelos meios
disponíveis no CRTR ou CONTER, devendo ser providenciado que quem já prestou depoimento
ou testemunhou fique incomunicável com aqueles que ainda irão prestar seus depoimentos e
testemunhos, sempre que a oitiva for em data una.

Art. 133. A CPA poderá delegar a oitiva de pessoas (depoimento pessoal, informações ou
testemunhal) nos moldes de Carta Precatória, sempre que necessário para o atendimento dos
princípios da celeridade e da economicidade.

Art. 134. Poderá a parte ou o interessado, pessoalmente ou por seu advogado realizar
alegações finais em forma de memoriais a serem entregues à CPA, no prazo de 1O (dez) dias,
contados da intimação para tal fim.

Art. 135. Concluída a instrução, a CPA ouvindo o Departamento Jurídico do CONTER ou
do CRTR, conforme o caso, em parecer, a ser elaborado e entregue em até 15 (quinze) dias,
elaborará um relatório descrevendo seus trabalhos e opinando motivadamente pelo arquivamento
ou pela aplicação de penalidade, constando expressamente voto divergente e seus fundamentos.
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Parágrafo único. Pode a CPA, a pedido do Departamento Jurídico, converter em
diligências, antes de emitir o relatório conclusivo motivado.

Ar!. 136. Concluído o relatório a que alude o artigo anterior, a CPA enviará os autos ao
presidente do CONTER ou do CRTR em até 48 (quarenta e oito) horas, sendo que seu relatório
não vinculará a decisão do Plenário do CONTERlCRTR, que motivadamente pode decidir por
medida diversa da sugerida, observando os postulados da proporcionalidade e razoabilidade em
relação à gravidade dos fatos/atos comprovados e as demais normas deste Regulamento.

Seção V - Da fase decisória

Art. 137. Recebido os autos da CPA, o presidente do CONTER ou do CRTR, no prazo de
10 (dez) dias, nomeará um Relator, dentre os Conselheiros Efetivos não integrantes da Diretoria
Executiva, para proferir voto em até 30 (trinta) dias, o qual será apreciado na primeira Reunião
Extraordinária do Plenário do CONTERlCRTR que ocorrer após a entrega do voto.

Art. 138. O Relator deverá ser nomeado observando, ainda, os mesmos requisitos de
impedimento e suspeição previstos para CPA e para o Sindicante, aplicando-se as vedações
previstas nos incisos 11,a VII e ss12 e 22 do art. 115 deste Código.

S 12 Sendo impedido ou suspeito o Relator será nomeado imediatamente o seu substituto;

S 22 O Relator julgado impedido ou suspeito, assim como qualquer outro Conselheiro
Efetivo nesta condição, será excluído da votação em Plenário.

Art. 139. O Relator proferirá seu voto por escrito, no prazo previsto neste Código,
contados de sua intimação, e o lerá na Reunião Extraordinária do Plenário do CONTERlCRTR,
para a qual as partes serão intimadas, pelo menos, com 3 (três) dias de antecedência.

S 12 Salvo previsão específica, não haverá Revisor;

S 22 Não haverá sustentação oral nos julgamentos em primeira instância, mas em grau
recursal, a parte, pessoalmente ou por seu advogado, poderá, pelo prazo de 10 (dez) minutos,
fazê-la, após a leitura do voto pelo Relator do Recurso.

Art. 140. Os Conselheiros aptos a votar, após a leitura voto do Relator e da sustentação
oral se houver, manifestar-se-ão favorável ou não a este, determinando, por consequência, o
arquivamento, as penalidades ou outras medidas cabíveis.

S 12 Por questões de economia e celeridade, o Relator poderá apresentar voto verbal
reduzido a termo, na ata da reunião, sempre que as razões de sua decisão coincidirem com
Parecer da CPA, apontando em ata a expressão "pelos mesmos fatos e fundamentos ..... ou
similar e, se for o caso, constando ainda as pequenas divergências e diferenças;
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S 2~ Os votos dos demais será sempre verbal reduzido a termo em Ata e cada um dos
membros terá fala regulada conforme Regimento Interno do CONTER e, na omissão deste,
poderão se mani festar pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos.

Art. 141. As penalidades serão aplicadas de acordo com previsão de lei ou de norma do
Sistema CONTERlCRTRs aplicáveis materialmente ao caso, conforme sua natureza;

Art. 142. As partes e interessados serão notificados da decisão, com cópia da mesma e
indicação da possibilidade e do prazo para recursos, se houver.

Parágrafo único. Aqueles que estiverem presentes pessoalmente durante a sessão de
julgamento, dar-se-ão por intimados no ato, fazendo-se constar em Ata.

CAPÍTULO IV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Seção I - Dos recursos cabíveis e das decisões irrecorríveis

Art. 143. Caberão os seguintes recursos administrativos, no âmbito do sistema
CONTERlCRTRs, sem prejuízo de outros previstos em normas especiais:

I - Recurso Ordinário, para o CONTER contra as decisões do Plenário do CRTR, ou de
quem lhe usurpe competência;

11 - Recurso Inominado, para o Plenário do CONTER ou do CRTR onde estiver
tramitando o processo, contra decisão que indefira o pedido de impedimento, suspeição ou
incompetência;

111- Embargos de Declaração, para o Plenário do CONTER ou do CRTR que tenha
proferido decisão para sanar erros materiais, contradições, omissões e obscuridades do julgado;

IV - Reconsideração, para o Plenário do CONTER, para os processos de sua competência
originária, ou para o Plenário do CRTR que tenha proferido a decisão, quando esta não for
recorrível ao CONTER ou quando tenha sido proferida por ente diferentc do Plenário do
Regional, com ou sem usurpação de competência.

Art. 144. Com exccção dos Embargos de Declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, os
demais recursos serão interpostos no prazo de 1O (dez) dias, sendo em qualquer hipótese, igual
ao do recurso o prazo das contrarrazões.

Parágrafo único. Para os casos de processos relativos à ética e ao exerci cio profissional,
somente será cabível o Recurso Ordinário ao CONTER, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do Decreto 92.790, de 17 de junho de 1986.

Art. 145. Nos casos em que a penalidade aplicada pelo CRTR importar na cassação do
registro profissional, independentemcnte de recurso, haverá reexame necessário da decisão, pelo
Plenário do CONTER, que poderá referendar ou cancelar a decisão.
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Art. 146. São expressamente irrecorríveis. sem prejuízos de outros (as) de mesma natureza
os(as):

I - despachos de mero expediente;

I! - decisões interlocutórias, ressalvadas as previsões dos íncisos II e m, do art. 144, deste
Código;

III - decisões para impulso oficial do processo ou do procedimento;

IV - decisões em sede de procedimento preparatório;

V - decisões na sindicância que determinar a abertura de processo administrativo;

VI - decisões monocráticas do relator, quando expressamente autorizadas por este Código;

VI! - decisões do Plenário do CONTER, ressalvadas as previsões dos incisos m e IV, do
art. 143, deste Código;

V - decisões homologatórias de acordo.

Seção 11- Dos pressupostos dos efeitos recursais

Art. 147. São partes legitimas para interpor os recursos:

I - a parte;

I! - o denunciante ou o autor da representação;

m - o terceiro, juridicamente interessado, que comprove o nexo de interdependência de
direito seu e o resultado do processo;

IV - as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses
coletivos stricto sensu;

V - os cidadãos ou associações, quanto a direitos ou interesses difusos.

Art. 148. Os recursos terão seus prazos contados da notificação da decisão, podendo ser
oferecidos anteriormente a fluência do prazo, mas, se posterior a este, opera-se a preclusão.

Art. 149. São dispensados de preparos os recursos previstos neste Código, não sendo
cabíveis, recolhimentos de taxas, emolumentos ou depósitos recursais, ressalvados os custos com
reprodução de cópias de partes do processo, que podem ser requeridas e pagas de acordo com
norma específica.

Art. 150. Os recursos previstos neste Código serão recebidos nos efeitos devolutivo,
translativo, expansivo e regressivo.

S 10 Interposto o recurso:

'~.
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I - este devolverá ao ente ad quem o conhecimento da matéria impugnada, podendo,
inclusive, reapreciar todos os fundamentos, ainda que não analisados pelo ente ad quo;

11 - a decisão proferida terá eficácia imediata, aplicando-se até que o recurso
eventualmente a reforme, salvo norma especial;

III - o ente ad quem poderá examinar de oficio matérias de ordem pública, conhecendo-as,
ainda que não integrem o objeto do recurso;

IV - sua eficácia poderá ultrapassar os limites objetivos ou subjetivos previamente
estabelecidos pelo recorrente, podendo atingir para beneficiar as partes que não apresentaram o
recurso, como no caso de litisconsórcio unitário ou ilegalidade da decisão; podendo ainda atuar
em matérias que guardam com a matéria recorrida relação de prejudicialidade, de modo que,
ainda que haj a recurso de apenas uma delas, haverá repercussão em todas;

V - será dirigido ao ente que proferiu a decisão, o qual, se não a reconsiderar exercendo o
juízo de retratação no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhá-lo-á ao ente cometente para julgar o
recurso.

VI - de Embargos de Declaração, ficará interrompido o prazo para outros recursos.

S 20 Nos casos em que o Relator entender que a ausência do efeito suspensivo no recurso
possa causar grave lesão ao recorrente ou ao Sistema CONTER/CRTRs, em decisão
monocrática, poderá de oficio ou a pedido, concedê-lo ao recurso, sustando os efeitos da decisão
recorrida.

S 3º O ente competente para julgar o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou
revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

S 4º Na hipótese de recurso apresentado a ente não competente para apreciá-lo, o Relator
indicará o competente, sendo devolvido ao recorrente o prazo para recurso.

S 5º O não conhecimento do recurso não impede o CONTER ou o CRTR de rever de oficio
o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

S 6º Seguidas interposições de Embargos de Declaração com nítido fins procrastinatórios,
fica autorizado o Plenário a retirar o efeito interruptivo previstos no inciso VI do S 1o deste artigo.

Seção IV - Do processamento dos recursos

Art. 151. Os recursos serão interpostos por meio de Correios com Aviso de Recebimento -
AR endereçados para sede do Conselho, ou entregues no seu protocolo presencialmente, em
qualquer, dos casos, direcionados ao presidente do CONTER ou do CRTR de onde foi proferida
a decisão, o qual o encaminhará imediatamente ao ente competente a julgá-lo, informando-o caso
posteriormente haja reconsideração da decisão.
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Parágrafo único. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da
súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar,
explicitar, antes de encaminhar o recurso ao ente superior, as razões da aplicabilidade ou
inaplicabilidade da súmula, conforme o caso.

Art. 152. O Relator nomeado para o julgamento em primeira instância ficará prevento para
os recursos que sejam de competência do mesmo Plenário que proferiu a decisão; o Relator
nomeado para qualquer recurso fica prevento para os demais que se seguirem na sua instância de
atuação.

Art. 153. Aplica-se ao processamento dos recursos o mesmo rito previsto nos artigos 137 a
142 deste Código, com as seguintes adequações:

I - Somente serão levados a julgamento recursos que estejam fundamentados com a
demonstração clara dos pontos da decisão recorrida que violarem este Código ou a legislação
aplicável subsidiariamente ao mesmo.

11- O Relator de recurso, no prazo para proferir seu voto, poderá por decisão monocrática
e irrecorrível, negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente:

a) intempestivo;

b) interposto contra decisão irrecorrível, observadas as hipóteses deste Código;

c) interposto sem fundamentação, ou seja, descontextualízado em relação à decisão
recorrida, vago, excessivamente genérico ou ainda contra texto expresso de Súmula de Tribunal
Superior;

d) interposto por parte ilegítima.

III - se não for hipótese de decisão monocrática do Relator, este abrírá prazo de 10 (dez)
dias para o recorrido, se houver, apresentar contrarrazões, as quais serão endereçadas e
encaminhadas ao Relator; em sendo o CONTER o recorrido, este já apresentará suas
contrarrazões no mesmo prazo para nomeação do Relator previsto no art. 137 deste Códígo;

IV - quando o recorrido for o CRTR, este encaminhará o recurso ao CONTER já com as
contrarrazões, se desejar produzi-las.

Art. 154. Julgado inadmitido pelo Relator monocraticamente ou julgado improvido no
Plenário o recurso, manter-se-á a decisão recorrida.

Art. 155. Julgado provido o recurso, se:

I - reformando a decisão de arquivamento de sindicância, será aberto o processo
disciplinar;

11 - reformando a decisão de impedimento ou suspeição, nomeará no mesmo ato
substituto(s) para o(s) impedido(s) ou suspeito(s);
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JII - reformando a decisão em mérito ou legalidade, determinará o arquivamento do
processo, ou aplicará a penalidade cabível ou indicará as medidas cabíveis, tudo conforme o
caso;

Art. 156. Os recursos relativos às intervenções nos CRTRs serão julgados prioritariamente
aos demais recursos, sempre na primeira sessão Plenária que houver, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, mantendo-se e executando-se a decisão recorrida até deliberação ulterior.

Art. 157. No julgamento dos recursos, não se poderá agravar a penalidade aplicada na
decisão recorrida.

Art. 158. Os recursos devem ser julgados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias ou,
sempre que possível, na primeira Plenária subsequente a sua interposição.

Art. 159. Ultrapassado o prazo para propor recursos, expedir-se-á certidão de trânsito em
julgado, certificando-a e incluindo-a nos autos.

CAPÍTULO V - DA FASE EXECUTÓRIA

Art. 160. Transitada em julgado, a decisão será executada, cabendo ao CONTER ou ao
CRTR, conforme competência originária, tomar as medias cabíveis previstas na decisão,
devendo o primeiro, quando atuar como órgão recursal, prover a baixa dos autos ao CRTR
competente.

Art. 161. Em havendo decisão pela advertência ou censura confidencial, o Presidente do
CONTER ou do CRTR competente mandará, via Empresa de Correios e Telégrafos, para o
endereço do apenado os termos, por carta registrada, com Aviso de Recebimento, no prazo de 5
(cinco) dias do recebimento dos autos.

Art. 162. Se a decisão for pela censura pública, o Presidente do CONTER ou do CRTR
competente mandará publicar os termos da advertência no D.O.U., dentro de 05 (cinco) dias.

Art. 163. Em havendo decisão pela suspensão do exercício profissional, será retida a
carteira do profissional pelo prazo fixado pela suspensão e atualização no Sistema de Cadastro
Informatizado do CRTR onde o profissional sofreu a penalidade, sendo definitiva a retenção em
caso de cassação dos direitos profissionais;
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Art. 164. Os CRTRs manterão, obrigatoriamente, relação de profissionais suspensos
temporariamente ou excluídos pelo cancelamento definitivo, sob sua jurisdição, disponível em
seus sítios eletrônicos; indicando, nos casos de suspensão, a data de início e final desta.

Art. 165. Em casos de processos contra Conselheiros por atos de gestão, assim como nos
demais casos, as penalidades serão executadas de acordo com a natureza do ato e da norma
material incidente sobre o caso.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção 1 - Da Prescrição

Art. 166. A aplicação de penalidades ou restrições de direitos pelo CONTER ou pelos
CRTRs em processo administrativo de sua competência, prescreve em 5 (cinco) anos, contados
da data da ocorrência do fato.

S 12 A contagem do prazo prescricional inicia-se na data em que ocorreu o fato e será
interrompida se:

1 - por conhecimento expresso da parte ou pela citação válida feita diretamente a ele da
abertura de processo administrativo aberto para que apresente defesa;

11 - pela decisão condenatória irrecorrível de qualquer órgão julgador do Sistema
CONTER/CRTRs contados da data da cxpedição da certidão de transito em julgado;

1II - nas hipóteses prevista em lei.

S 22 A interrupção do prazo prescricional pela citação em processo administrativo conta-se
do dia em que o interessado der o ciente nos autos, no auto de infração ou do dia em que for
juntado aos autos do processo administrativo o comprovante de citação.

S 32 A interrupção do prazo prescricional pela decisão condenatória irrecorrível conta-se
do dia em que a parte for notificada da mesma decisão.

S 42 A contagem do prazo prescricional será reiniciada, por inteiro, a partir do dia
subsequente ao da interrupção.

Art. 167. Interposto recurso administrativo, suspende-se a prescrição e, somente a partir
da data em que o recorrente é notificado do resultado do recurso ou da sua revisão, é que se terá
início a contagem do prazo prescricional remanescente.

Art. 168. Caso um processo administrativo já iniciado fique paralisado por mais de 3
(três) anos, pendente de despacho ou julgamento, deverá ser arquivado de oficio ou a
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requerimento da parte, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo-se a
punibilidade.

Art. 169. Quando se trate de fato que deva ser apurado em sindicância, aplicam-se
também as regras e efeitos da prescrição intercorrente.

Art. 170. A prescrição só poderá ser declarada por decisão do colegiado competente para
julgar o mérito do processo.

Art. 171. Transitada em julgado a decisão, reinicia-se o prazo prescricional para fins de
execução.

Art. 172. As regras referentes à prescrição prevista nesta seção devem ser observadas em
harmonia com a legislação referente à recuperação e à execução fiscal, prevalecendo norma
superior em caso de aparente conflito.

Secção 11- Da disposições finais

Art. 173. Todos os atos serão praticados na sede do CONTER ou CRTR, com dias e
horários que estejam dentro do padrão de funcionamento das autarquias e designados pelo
Sindicante, pelo presidente da CPA ou pelo Relator, em acordo com a Diretoria Executiva,
ressalvados os que por sua natureza, tenham que ser praticados em outro lugar,

Art. 174. O Corpo de Conselheiros, nos atos que se referem a pessoa jurídica do CONTER
ou do CRTR, será intimado na pessoa do seu presidente;

Art. 175. Os membros do Corpo de Conselheiros serão intimados diretamente,
pessoalmente, por correio ou por correspondência eletrônica quando o processo se referir a sua
pessoa física;

Art. 176. Nos dias de ausência de expediente do CONTER, do CRTR ou no caso de
interrupção antecipada dos trabalhos, a Diretoria Executiva deverá, sempre que possível com
antecedência, avisar aos sindicantes, às partes, aos interessados, aos membros de comissões e aos
conselheiros sobre o fechamento da sede, para que não se desloque pessoas desnecessarÍamente.

Art. 177. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os
procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

I - pessoa com idade igualou superior a 60 (sessenta) anos;

II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental;

III - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
hansenÍase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, sÍndrome de imunodeficiência
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adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após o início do processo.

Art. 178. A pessoa interessada na obtenção do beneficio da príoridade, juntando prova de
sua condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará as
providências a serem cumpridas.

Parágrafo único. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que
evidencie o regime de tramitação prioritária.

Art. 179. Em havendo alterações nas leis n°. 9.784/99 ou nO. 7.394/85, no Decreto nO.
92.790/86 ou com o surgimento de normas superiores incompatíveis com as dispostas neste
Código, até a sua atualização, o interprete deverá aplicar a norma superior, mantendo as demais
normas deste que forem compatíveis com aquela.

Art. 180. Os casos omissos, quando provocados em sentido abstrato, serão decididos pela
Plenária do CONTER e, no caso concreto, pelo ente julgador que poderá, ao decidir integrá-lo,
utilizar da analogia, equidade, aplicar princípios gerais do direito, bem como aplicar,
subsidiariamente a este Código, as demais normas do ordenamento jurídico pátrio,
preferencialmente as emanadas pelo CONTER sobre processos e procedimentos em geral.
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GLOSSÁRIO

ANTECEDENTES - Fatos passados, relativos ao exercI CIO ou exploração da profissão,
situação cadastral ou preexistência de decisão transitada em julgado que tenha sido
desfavorável à parte e que possam influenciar positiva ou negativamente no julgamento de um
processo.

ANULAÇAO DE ATO PROCESSUAL - Decisão que declara a perda da validade do ato
praticado por quem não detenha competência para realizá-lo, que foi realizado com preterição
de direito da parte ou, ainda, destituído de fundamentação.

ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO - Ato de determinar a baixa de processo
extinto, com ou sem julgamento de mérito, ao arquivo.

AUTO DE INFRAÇÃO - Documento hábil para a autuação e descrição de prática infracional
cujos indícios de autoria, materialidade e tipicidade estejam caracterizados.

AUTORIDADE - Agente dotado de poder de decisão.

PARTE - Todo aquele que for parte passiva em processo de competência para o ato.

AVOCAÇÃO - Ato de chamamento da competência dos CRTRs pelo CONTER para apreciação
c ou julgamento de processos de competência para o ato.

CAPITULAÇÃO - Indicação dos dispositivos legais ínfringídos pela parte.

CIÊNCIA - Ato pelo qual se dá conhecimento ao denunciado sobre a denúncia, ao
denunciante sobre o arquivamento da denúncia ou abertura de processo contra o denunciado e
à parte sobre a autuação para, se quiser, apresentar defesa.
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CONHECIMENTO EXPRESSO - Ciência válida dada ao interessado solicitando
esclarecimentos, comunicando sobre o inicio da ação fiscal ou o notificando para que faça ou
deixe de fazer algo.

CONV ALIDAÇÃO - Meio utilizado para tornar válido ato a que faltava algum requisito
legal.

DELEGAÇÃO - Concessão de competência.

DELIBERAÇÃO - Ato formal e escrito pelo qual são instrumentadas as decisões em processos
de Competência para o ato.

DENÚNCIA - Exposição escrita circunstanciada do fato infracional que serve de fundamento à
autuação.

DESPACHO - Espécie de decisão que a autoridade emite de Oficio sobre qualquer requerimento
ou pedido submetido a sua apreciação ou, ainda, em que determina ou veda a prática de um ato.

DILIGÊNCIA - Ato praticado fora da sede do órgão tendente a esclarecer qualquer assunto
necessário à instrução processual.

EFEITO SUSPENSIVO - Condição atribuída ao recurso voluntário cessando a eficácia da
decisão de primeira instância até o julgamento definitivo do processo.

EX OFFICIO - De Oficio. Forma recursal prevista em norma para os casos de aplicação de pena
de censura pública, suspensão do exercicio profissional ou cancelamento de registro, de cuja
decisão deve o CRTR recorrer, por meio de Oficio, quando não houver recurso voluntário.

EXTINÇÃO DO PROCESSO - Ato pelo qual a autoridade declara o encerramento do processo,
com ou sem julgamento do mérito.
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FORÇA MAIOR - Acontecimento que não se pode impedir e sobre o qual não se é responsável.

IMPEDIMENTO - Motivo legítimo ou obstáculo legal que impossibilita uma autoridade,
ocasionalmente, da prática de certo ato.

INDÍCIO - Princípio de prova ou sinal aparente e provável da ocorrência de uma infração.

INTERESSADO - Todo aquele que, titular de direitos ou interesses ou no exercício do direito de
representação, motive a ação fiscalizadora ou aquele que tenha direito ou interesse que possa ser
afetado pela decisão a ser adotada.

INTERRUPÇÃO DE PRAZO - Cessação de prazo que provoca o seu reinício.

INTIMAÇÃO - Meio pelo qual se comunica à parte sobre a prática de atos processuais de que
resultem imposição de deveres, bônus, sançôes ou restrição ao exercício de direitos e atividades,
para que faça ou deixe de fazer alguma coisa.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - Análise da peça recursal em que se observa se estão
presentes os pressupostos necessários ao seu conhecimento.

JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA - Faculdade de que dispõem as autoridades para fazerem
cumprir as normas do Sistema Radiológico e punir os infratores.

MATERIALIDADE - Conjunto de elementos objetivos que caracterizam uma infração.

NULIDADE - Vício ou defeito, parcial ou total, de um ato processual resultante da ausência
de uma das condições necessárias para sua validade.

ÓRGÃO - Unidade de atuação integrante da estrutura do Sistema CONTERlCRTRs.
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PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - Efeito atribuido ao recurso voluntário que os
possibilita a revisão do seu próprio julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Espécie de recurso cabível contra decisões em que haja
obscuridade ou dúvida entre a própria decisão e os seus fundamentos ou, ainda, omissão de
ponto a respeito do qual o relator, revisor ou autor do voto vencedor deveria se pronunciar.

PRESCRIÇÃO - Extinção do direito de punir o infrator em razão de não haver o órgão
competente, durante o prazo legal, exercitado o seu direito de ação, ou por não ter executado a
penalidade a que foi imposta.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - a prescrição que decorre da paralisação do processo
de Competência para o ato por período superior a três anos, pendente de despacho ou
julgamento.

PROCESSO CORRELATO - Aquele em que há relação com outros processos de
competência para o ato, em função de vinculo negociaI, empregatício ou de existência de
sociedade entre os partes.

PUNIBILIDADE - o direito dos Conselhos de Radiologia de punir os infratores da legislação.

RETIFICAÇÃO DE ATOS - a correção de atos praticados com vicios sanáveis decorrentes de
omissão, incorreção, inexatidão ou erros materiais.

REVELIA - Estado e situação da parte que, mesmo sendo devidamente cientificada, não se
defende, resultando na confissão ficta da matéria de fato; implica dizer na aceitação dos fatos
contra ele imputados.

REVOGAÇÃO - Desfazimento de um ato processual.

SANEAMENTO - Ato de apreciar a regularidade e a ordem processuais e determinar as
medidas que se fizerem necessárias para tanto.
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SUSPEIÇÃO - Situação que impede uma autoridade de atuar em processo de competência para
o ato, em razão de dúvida quanto a sua imparcialidade ou independência.

SUSPENSÃO DE ATO PROCESSUAL - Cessação temporária da eficácia de ato processual.

SUSPENSÃO DE PRAZO - Paralisação temporária de prazo cujo reinício implica continuidade
apenas da parte do prazo ainda não transcorrida.

TIPICIDADE - Condição de um fato que envolve todos os elementos da definição legal de uma
infração.

TIPIFICAÇÃO - Descrição de um fato definido legalmente como infração.

TRANSITO EM JULGADO - Efeito da Decisão terminativa de processo de competência para o
ato para o qual não cabe mais recurso ou cujo prazo recursal tenha expirado.
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