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PORTARIA CRTR 10ª REGIÃO - PR Nº 30 DE 30 DE AGOSTO DE 2019 
 

EMENTA: REGULAMENTA O PROGRAMA 
DE RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS 
FISCAIS INADIMPLIDOS NO ÂMBITO DO 
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM 
RADIOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ – 
CRTR 10ª REGIÃO - PR 
 

 
O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ, no 
uso das atribuições legais e regimentais que lhe conferem a Lei n.º 7.394, de 29 de outubro de 
1.985, Decreto 92.790, de 17 de junho de 1.986, Regimento Interno do CRTR – 10ª região e, 
 
CONSIDERANDO o alto índice de inadimplência das pessoas físicas e jurídicas inscritas no 
Sistema CONTER/CRTR´s; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de assegurar condições de manutenção da regularidade das 
inscrições, oferecendo, assim, o pleno exercício das Técnicas Radiológicas aos profissionais 
inscritos; 
 
CONSIDERANDO o previsto nos artigos 155-A, 173 e 174 do Código Tributários Nacional; 
 
CONSIDERANDO o previsto no art. 149 da Constituição Da República Federativa do Brasil; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de arrecadação fiscal caracterizada pela contribuição 
compulsória, determinada por lei, com natureza tributária e que constitui, nos termos da Lei 
7.394/85 e Decreto Regulamentador nº 92.790/86, a receita preponderante dos Conselhos 
Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia; 
 
CONSIDERANDO o disposto no §2º do art. 6º da Lei 12.514, de 28 de outubro de 2011, que 
expressamente autoriza os Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas a estabelecerem 
regras de recuperação de créditos, isenções e descontos, devendo estabelecer o valor exato da 
anuidade, o desconto para profissionais recém-inscritos, os critérios de isenção para profissionais, 
as regras de recuperação de créditos, as regras de parcelamento, garantido o mínimo de 5 (cinco) 
vezes, e a concessão de descontos para pagamento antecipado ou à vista. 
 
CONSIDERANDO o entendimento firmado pelo TCU, nos autos do processo nº 003.314/2007-3, 
no qual exarou determinação para que o Conselho de Fiscalização Profissional examine as 
solicitações de quitação fracionada dos débitos à luz dos princípios da economicidade, 
racionalização administrativa e eficiência, levando em consideração que o seu acatamento quase 
sempre revela medida mais vantajosa para os cofres públicos; 
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CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais estão acionando os Conselhos de 
Fiscalização para estabelecer regras que serão utilizadas nos acordos que deverão ser celebrados 
nas ações de execução fiscal em curso; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CONTER nº 10 de Setembro de 2012 que regulamenta no âmbito 
dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia as regras para recuperação de crédito, que 
trata o §2º do art. 6º da Lei nº12.514/2011, especificamente quanto à exclusão de multas e parte 
dos juros relativos a débitos para com o Sistema CONTER/CRTR´s e autorização para pagamento 
e parcelamento, e dá outras providências; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CONTER nº 04 de 08 de Janeiro de 2019 que autoriza os 
Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia a promoverem conciliações com devedores da 
entidade e dá outras providências; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Fica instituído o Programa de Renegociação de Créditos Fiscais Inadimplidos do Conselho 
Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná, destinado a promover a regularização de créditos 
do Sistema CONTER/CRTR´s, decorrentes de débitos referentes às anuidades das pessoas 
físicas e jurídicas com vencimento de 31/03/2015 até 31/03/2019. 
 
Art. 2º O ingresso no Programa de Renegociação de Créditos Fiscais Inadimplidos dar-se-á por 
solicitação escrita de pessoa natural ou jurídica inscrita nos quadros de profissionais do CRTR/PR, 
que fará jus a regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere 
o art. 1º, seja por meio de mutirões de conciliação na Justiça Federal ou diretamente na tesouraria 
dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia de cada região. 
 
§1º A renegociação do débito poderá ser solicitada pelo interessado até o último dia do mês de 
dezembro de 2019, tendo 100% (cem por cento) de desconto na MULTA E JUROS para 
pagamento à vista e 50% (cinquenta por cento) de desconto na MULTA E JUROS para 
parcelamento em até 5 (cinco) vezes, com parcela mínima de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
 
§2º A adesão ao Programa de Renegociação de Créditos constitui confissão irretratável da dívida. 
 
§3º A adesão ao programa será feita mediante assinatura do Termo de Confissão de Dívida, sendo 
que o inadimplemento ou atraso no pagamento de qualquer parcela rescindirá o Termo de pleno 
direito, devendo ser ajuizada ou ser dado prosseguimento à Execução Fiscal correspondente, nos 
termos da Lei nº 6.830/80. 
 
§4º Frustrada a renegociação e permanecendo o débito, fica o Conselho Regional de Técnicos em 
Radiologia da 10ª Região autorizado a inscrever os débitos em Dívida Ativa para ajuizamento de 
Execução Fiscal e/ou protesto extrajudicial por falta de pagamento, nos termos do §Ú do art. 1º da 
Lei 9.492 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 12.767/2012. 
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§5º Os débitos existentes serão consolidados na data da renegociação e incidirá multa de 2%, 
juros de 1% a.m. e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor – INPC. 
 
§6º Os casos omissos serão resolvidos em reunião Plenária da Diretoria Executiva do CRTR 10ª 
Região – PR. 
 
Art. 3º Esta Portaria será levada para publicação na imprensa oficial e no site do CRTR/PR e 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Curitiba, 30 de Agosto de 2019.  
 
 
 
 

                                   
                 HELIOMAR LISIK                                       LUIZ HENRIQUE CARBONERA 
                Diretor Presidente                                                     Diretor Tesoureiro 
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