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Autos com (Conclusão) ao Juiz em
11/06/2014 p/ Despacho/Decisão
* * * SentençalDespacholDecisão/ Ato
Ordinátorio

o requerente pede a concessão de medida liminar para (sic)
"tornar defeso qualquer ação eleitoral pelos réus, devendo
anular todas as publicações e se abster de qualquer prática
eleitoral de atriubição (sic) da autora, sob pena de multa
diária, no valor de R$ 10.000,00, limitada a 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), sem prejuízo de
responderem por desobediencia (sic) a ordem judicial" (fls.
2/45).

É a síntese do pedido de liminar. Fundamento e decido.

Nos autos do mandado de segurança n 0010279-
68.2014.403.6100, em trâmite nesta 8" Vara Cível da Justiça
Federal em São Paulo, deferi parcialmente o pedido de
concessão de medida liminar para suspender os efeitos da
Decisão de Diretoria n 1, de 23 de maio de 2014, da Decisão
Plenária n 1, de 26 de maio de 2014, publicadas no Diário
Oficial da União de 28 de maio de 2014 (fl. 44), e do Aviso de
Registro de Chapa, publicado no Diário Oficial da União de
27 de maio de 2014 (fl. 13), todos emanados do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região.
A decisão concessiva da liminar proferida nos autos do
mandado de segurança n 0010279-68.2014.403.6100 tem o
seguinte teor:

A fundamentação exposta na petição inicial é



•
juridicamente relevante. O Conselho Nacional
de Técnicos em Radiologia anulou todo o
processo eleitoral no Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da SQRegião. Mas esta
autarquia regional não cumpriu tal decisão e
deliberou pela manutenção do processo
eleitoral, tornando pública, por meio de sua
Comissão Eleitoral, a relação nominal dos
concorrentes na eleição, integrantes apenas da
Chapa 1, denominada "Renovação com
Seriedade", por meio do A viso de Registro de
Chapa, publicado no Diário Oficial da União
de 27 de maio de 2014 (jl. 13).

Segundo o artigo 14 do Decreto n 92.790/2006,
os Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia estão subordinados ao Conselho
Nacional de Técnicos em Radiologia: "0
Conselho Nacional, ao qual ficam
subordinados os Conselhos Regionais, terá
sede no Distrito Federal e jurisdição em todo o
território nacional".

Dessa subordinação hierárquica decorre que
os atos emanados dos Conselhos Regionais de
Técnicos em Radiologia estão sujeitos ao
controle de legalidade pelo Conselho Nacional
de Técnicos em Radiologia, bem como que
aqueles regionais devem estrita obediência e
vinculação às deliberações deste órgão
Nacional, não podendo ignorá-las tampouco
descumpri-las.

Desse modo, o Conselho Regional de Técnicos
em Radiologia da SQ Região não poderia
ignorar e descumprir a decisão do Conselho
Nacional de Técnicos em Radiologia e dar
continuidade ao processo eleitoral, como se
não existisse, na ordem jurídica, a decisão
emanada deste, de anular todo o processo
eleitoral.

O risco de ineficácia da segurança também



•
•; está presente, caso a segurança seja concedida

apenas na sentença. Sem a concessão da
liminar para suspender a eficácia dos atos
impugnados neste mandado de segurança o
processo eleitoral prosseguirá e as eleições,
marcadas para o dia 24 dejulho de 2014, serão
realizadas.

Finalmente, o pedido de liminar não pode ser
deferido na extensão postulada pelo
impetrante, mas apenas para suspender os
efeitos da Decisão de Diretoria n 1, de 23 de
maio de 2014, da Decisão Plenária n 1, de 26
de maio de 2014, publicados no Diário Oficial
da União de 28 de maio de 2014 (fi. 44), e do
Aviso de Registro de Chapa, publicado no
Diário Oficial da União de 27 de maio de 2014
(fi. 13), todos emanados do Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia da 5° Região. A
anulação não é providência que se determina
em grau de cognição sumária, mas somente
por ocasião do julgamento do mérito, por
tratar-se de providência definitiva e satisfativa,
a ser tomada com base em cognição plena e
exauriente, depois de observado os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

Também não cabe a concessão de medida
liminar para determinar ao Conselho Nacional
de Técnicos em Radiologia que intervenha no
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia
da 5° Região e convoque novas eleições no
prazo de sessenta dias, conforme artigo 2 do
Regimento Eleitoral. O Poder Judiciário não é
órgão de fiscalização e controle de eleições em
autarquias federais de controle de profissões
reguladas por lei. Caberá ao impetrante
formular tal pretensão diretamente ao
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.
Ademais, este nem sequer é parte no presente



mandado de segurança, de modo que em face
dele descabe a expedição de ordens
mandamentais, sob pena de violação dos
princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo

Defiro parcialmente o pedido de concessão de
medida liminar tão-somente para suspender os
efeitos da Decisão de Diretoria n 1, de 23 de
maio de 2014, da Decisão Plenária n 1, de 26
de maio de 2014, publicados no Diário Oficial
da União de 28 de maio de 2014 (jl. 44), e do
Aviso de Registro de Chapa, publicado no
Diário Oficial da União de 27 de maio de 2014
(jl. 13), todos emanados do Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia da 5Q Região.

Defiro as isenções legais da assistência
judiciária ante a declaração de fi. 56.
Em 10 dias, apresente iJ impetrante cópia da
petição inicial, para instrução do mandado de
intimação do representante legal do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 5"
Região, para os fins do artigo 7~ inciso lI, da
Lei 12.016/2009, sob pena de extinção do
processo sem resolução do mérito.

Apresentado esse documento, expeça a
Secretaria: i) ofício à autoridade impetrada
para que cumpra imediatamente esta decisão e
preste informações, no prazo legal de 10 (dez)
dias; ii) mandado de intimação do
representante legal do Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 5Q Região, para os
fins do artigo 7°, inciso lI, da Lei 12.016/2009,
a fim de que, querendo, ingresse no feito. O
ingresso do Conselho Regional de Técnicos em



'.•..
Radiologia da 5° Região no feito e a
apresentação por este de defesa do ato
impugnado independem de qualquer
autorização deste juízo. A eventual defesa do
ato impugnado deverá ser apresentada no
mesmo prazo de 10 (dez) dias, previsto no
inciso I do citado artigo 7°

Manifestando o Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 5°Região interesse
em ingressar nos autos, remeta a Secretaria
por meio de correio eletrônico mensagem ao
Setor de Distribuição SEDI,
independentemente de ulterior determinação
deste juízo para tal fim, para inclusão do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia
da 5°Região na lide na posição de assistente da
autoridade impetrada.

Oportunamente, abra a Secretaria vista dos
autos ao Ministério Público Federal, com
prazo improrrogável de 10 (dez) dias para
parecer, a teor do artigo 12 da Lei 12.016/2009

Restituídos os autos pelo Ministério Público
Federal, abra a Secretaria termo de conclusão
para sentença (parágrafo único do artigo 12 da
Lei 12.016/2009).

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Oficie-se.

Desse modo, por força da liminar deferida nos autos do
referido mandado de segurança, já está suspensa a eficácia
.da Decisão de Diretoria n 1, de 23 de maio de 2014, da
Decisão Plenária n 1, de 26 de maio de 2014, publicadas no
Diário Oficial da União de 28 de maio de 2014 (fl. 44), e do
Aviso de Registro de Chapa, publicado no Diário Oficial da



;, " União de 27 de maio de 2014 (fi. 13), atos esses emanados do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5"Região.

No que diz respeito ao pedido de concessão de liminar
formulado nos presentes autos, pedido esse destinado a
determinar aos requeridos que se abstenham de praticar
quaisquer atos de atribuição do requerente, no processo
eleitoral em curso, a fundamentação exposta na petição
inicial é juridicamente plausível e há risco de dano de difícil
reparação.

Com efeito, de um lado, por força da Resolução n 6, de
25.11.2011, do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia,
tendo esta autarquia declarado a nulidade do processa
eleitoral em curso no Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 5" Região - São Paulo, tal processo eleitoral
deve ser conduzido por Comissão Eleitoral, designada pela
Diretoria Executiva do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia.

A Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia é dotada de autonomia e
independência em relação à Diretoria Executiva do
respectivo Conselho Regional. À Diretoria Executiva do
respectivo Conselho Regional incumbe apenas proporcionar
os meios e as condições para execução dos trabalhos pela
Comissão Eleitoral designada pelo Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia.

Desse modo, é plausível o fundamento de que os requeridos
não podem praticar atos na condução do processo eleitoral
no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5"
Região - São Paulo, à luz do Regimento Eleitoral dos
Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, estabelecido
na Resolução n 6, de 25.11.2011, do Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia.

De outro lado, o risco de dano de difícil reparação também



.~ ..~ está presente, decorrendo da circunstância de os atos
•• praticados pelos requeridos, no processo eleitoral em curso,

em aparente usurpação da competência da Comissão
Eleitoral designada pelo Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia, poderá gerar a nulidade da eleição e a
manutenção no poder dos atuais dirigentes, até a realização
de nova eleição nos moldes do Regimento Eleitoral dos
Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, estabelecido
na Resolução n 6, de 2S.11.2011, do Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia.

Finalmente, não cabe determinar, nesta fase inicial, a
anulação de atos, mas apenas a suspensão de eficácia deles. A
anulação não é providência que se determine em grau de
cognição sumária, mas somente por ocasião do julgamento
do mérito, por tratar-se de providência definitiva e
satisfativa, a ser tomada com base em cognição plena e
exauriente, depois de observados os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no
julgamento do mérito.

Dispositivo

Defiro parcialmente o pedido de medida liminar para
determinar aos requeridos que se abstenham de praticar, no
processo eleitoral em curso no Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da S" Região - São Paulo, quaisquer
atos de atribuição da Comissão Eleitoral designada pelo
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, bem como
para suspender a eficácia de quaisquer atos já praticados
pelos réus em usurpação dessa competência e violação do
Regimento Eleitoral dos Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia, estabelecido na Resolução n 6, de 2S.11.2011, do
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.

Ante a certidão e fi. 1.796, apresente o autor, no prazo de 10
dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do
mérito, mais vinte e uma cópias da petição inicial, para
instrução da contrafé destinada à notificação dos réus para



,f .,. apresentar resposta prévia, nos termos do 7 do artigo 17 da
• Lei n 8.429/1992.

Certificada a apresentação de todas as 23 cópias da petição
inicial, proceda a Secretaria à expedição de mandados e
cartas precatórias para notificação dos réus para, querendo,
oferecer manifestação por escrito, no prazo de 15 dias (~ 7°
do artigo 17 da Lei n 8.429/1992).

Oportunamente, abra a Secretaria vista dos autos ao
Ministério Público Federal, na forma do 4 do artigo 17 da Lei
n 8.429/1992.

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Disponibilização D.Eletrônico de decisão em 25/06/2014 ,pag
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