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TIPO A 
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5000922-08.2016.4.03.6100 / 22ª Vara
Cível Federal de São Paulo
IMPETRANTE: JULIO FERNANDES SILVA

 Advogado do(a) IMPETRANTE: GISLENE COELHO DOS SANTOS - SP166535
 IMPETRADO: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, VALDELICE

TEODORO, PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA
  

 
 

    S E N T E N Ç A

 

Vistos em inspeção (01/06 a 05/06/2020)...
 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, para que este Juízo
determine a inaplicabilidade do Regimento Eleitoral editado pela Resolução nº
003/2016, diante do descumprimento do artigo 16 da CF/88, determinando como
aplicável ao processo eleitoral o Regimento Eleitoral editado pela Resolução nº
006/2011, utilizado para as eleições dos Conselhos Regionais, e prevê eleições
diretas.

Aduz, em síntese, que a autoridade impetrada descumpriu decisão proferida
em ação civil pública, que determinou a realização de eleições diretas no âmbito do
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, pois, ao editar a Resolução 003/2016,
a qual regulamentaria as eleições naquele ano, foram inseridas normas com o
objetivo de ludibriar os eleitores e manter o sistema de eleição indireta. Afirma,
ainda, que o princípio da anualidade eleitoral foi ferido, posto que a resolução foi
elaborada no mesmo ano em que se realizariam as eleições. 

 
Com a inicial, vieram documentos.

Este Juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos a uma
das Varas Federais de Brasília/DF (ID. 387671), sendo suscitado Conflito de
Competência, decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que declarou a
competência da 22ª Vara Cível Federal de São Paulo para conhecer e julgar o feito (ID.
1323406).

Em seguida, foi determinado ao impetrante que manifestasse o seu interesse
no prosseguimento do feito (ID. 1323552), tendo o mesmo apresentado petição
requerendo que fosse decretada a anulação do processo eleitoral (ID. 1586921).
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A Liminar foi postergada para após a vinda das informações (ID. 1769225).

A Autoridade Impetrada foi notificada (ID. 29073876), porém deixou de
apresentar informações no prazo legal.

O Ministério Público Federal pugnou pela denegação da segurança (ID.
31411890).

É o relatório. Decido.

Alega o impetrante que a autoridade impetrada descumpriu ordem judicial
que determinava a realização de eleições diretas no âmbito do Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia, proferida em Ação Civil Pública, posto que foi editada
Resolução em que 90% (noventa por cento) das regras visam manter o sistema de
eleições indiretas, ludibriando os eleitores e o Judiciário.

Ora, os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e
legitimidade, cabendo a quem alegar o contrário comprovar em Juízo que o
administrador público desrespeitou os limites legais ou, no que tange ao mérito,
ultrapassou as barreiras da proporcionalidade e razoabilidade. Desse modo, exige-se
ampla dilação probatória, o que se mostra inviável pela via estreita do Mandado de
Segurança.

Conforme observado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, a
Resolução Conter nº 003/2016 possui previsão expressa no sentido de que as
eleições serão realizadas de forma direta, sendo o voto pessoal e secreto.

Assim sendo, o impetrante não demonstrou, a partir de prova pré-constituída,
o direito líquido e certo violado nos termos do apontado na inicial.

No que se refere ao chamado princípio da anualidade eleitoral, previsto no art.
16 da CF/88, sua aplicação interessa às eleições do Legislativo e Executivo, poderes
estatais, revestindo-se de garantia ao livre exercício dos direitos políticos. Não se
aplica às eleições promovidas no âmbito interno da Administração Pública, no caso
em tela, à eleição de Conselho Profissional. Fora isto, esta alegação também não
restou comprovada. 

 Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA e extingo o feito com resolução do mérito
nos termos do art. 487, I do CPC.

Custas “ex lege”.

Honorários advocatícios indevidos por incabíveis à espécie.

P.R.I.O.

São Paulo, 05 de junho de 2020.  
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