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RELATÓRIO CONCLUSIVO

Processo Eleitoral, referente à Eleição para
Região, SÃO PAULO/SP.

RELATORIO

Os integrantes da Comissão de Recurso Eleitoral do CONTER, instituída
pela Portaria n.O 11, de 28 de Fevereiro de 2014, TR Alceu Gaulke, TR. Ana
Aparecida Quadros,TR. Oldemir Lopes Felix e Ora. Vanessa dos Santos Arruda,
Assessora Jurídica, reunidos na sede do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia, situada no SRTVN/701, Bloco "P", - Ed. Brasília Rádio Center,
Brasília/DF, nos dias 15 a 17 de maio de 2014, passam a anal ise do Processo Eleitoral
constante nos autos supra epigrafado.

O Processo Eleitoral no CRTR/S" Região, foi deflagrado inicialmente
pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região, com a elaboração
do respectivo calendário eleitoral, mediante a Portaria nO2, de 24 de Fevereiro de
2014, com a previsao de automatica substituição de seus membros após deliberação
do CONTER, conforme fl. 1I e 12.

Por conseguinte a Diretoria Executiva do CONTER em reuniao realizada
em 28 de fevereiro de 2014, deliberou pelo prosseguimento do Processo eleitoral,
nomeando nova Comissão Eleitoral, bem como nomeando a Comissão de Recurso
Eleitoral, mantendo o respectivo calendário eleitoral, com todos os atos devidamente
publicados no Diário Oficial e com a notificação de todos os membros das Comissões
designadas conforme fls. 13/033.

ti
SRTVNI701. BI. P, Salas 2.060/2.061 - Ed. Brasll'a R>d'o eonlor- BraslllalDF - eEP 70719.900 _ Tolotax (OXX6113326 9374 ~ 6;)!I:r;;:;:-""-"..~.=~'"'", ~



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

Foi juntado aos autos do Referido Processo Eleitoral, e-mai! com o
assunto "Denuncia- Eleição CRTRlSP", onde a Sra. Gisele Santos Melo se
identificando como Assessora da Chapa "NOVA ERA PARA RADIOLOGIA",
anexou as denuncias que a mesma retratou serem subscritas pelos integrantes da
chapa, como se vê as fls.34/36.

Após o cumprimento do prazo estabelecido para as inscrições, em Ata da
Reunião da Comissão Eleitoral realizada em 07 e 08/04/2014, os membros da
comissão realizaram a primeira análise de condição eleitoral dos candidatos.
Retratam na Ata que se inscreveram para o certame 04 (quatro) chapas, assim
denominadas: Chapa I - RENOVAÇÃO COM SERIEDADE, Chapa 2 - NOVA
ERA PARA RADIOLOGIA, Chapa 3 - RENOVA CRTR; Chapa 4 - X RADICAL.

Diante da análise quanto aos membros de cada Chapa, a Comissão
Eleitoral do Regional, constatou irregularidades nas documentações de alguns
membros de todas as chapas, notificando seus representantes para realizarem as
devidas correções.

Em decorrencia da Reunião a Observadora Eleitoral elaborou seu
Relatório onde retrata as irregularidades verificadas na inscrição das 4 (quatro)
chapas e menciona a expedição das respectivas notificações.

Há ainda nos autos, e-mai! de IMPUGNAÇÃO encaminhado a
Observadora Eleitoral e ao Presidente da Comissão Eleitoral, bem como denuncias
encaminhada ao CONTER pelo SINTARESP, conforme fls. 54/79

Passado o prazo estabelecido para regularização das documentações, a
Comissão Eleitoral reuniu-se dias 29 e 30 de abril para promoção do julgamento final
quanto aos inscrições das chapas, como faz menção a fl.58/59.

Em ATA da referida Reunião, os membros da Comissão Eleitoral
analisaram as documentações de regularização e substituição dos membros,
apresentados pelas chapas concorrentes. Diante das documentações apresentadas pela
CHAPA 1- RENOVAÇÃO COM SERIEDADE, observaram que a mesma procedeu
a regularização das inconsistencias consignadas na Notificação de Impugnação nO
01/2014, SANANDO a situação dos candidatos anteriormente impugnados.

Ressaltam o recebimento via e-mail, do Oficio CONTER nO972/2014,
datado de 28/04/2014, informando sobre a sentença judicial proferida em desfavor do
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TR José Paixao de Novaes nos autos do Mandado de Segurança nO 77918-
2013.4.01.4100, onde a Ex' Presidente solicitou providencias a Comissão Eleitoral,
no sentido de preservar a decisão judicial, consignando que o TR. José Paixao de
Novaes não pode exercer atividades da Lei n07.394/85, dentre esta se candidatar ou
praticar quaisquer medidas por estar suspenso temporariamente.

Desta feita, a Comissão Eleitoral deliberou em um primeiro momento
por impugnar a candidatura do TR. José Paixao de Novaes e consequentemente a
candidatura da CHAPA I - RENOVAÇÃO COM SERIEDADE.

Ato contínuo, em análise da documentação apresentada pela Chapa 2-
NOVA ERA PARA A RADIOLOGIA, observaram que a mesma procedeu a
regularização das inconsistencias consignadas na Notificação de Impugnação de nO
02/2014, sanando a situação dos candidatos impugnados.

Quanto a documentação da Chapa 3 - RENO VA CRTR, a Comissão
Eleitoral entendeu que as inconsistencias foram sanadas parcialmente, porém
deliberaram pela Impugnação das candidaturas dos Srs. Antonio Carlos Moreira e
Aderson Resende de Sousa Junior diante da ausencia da documentação exigida. Em
consequencia a CHAPA 3 restou impugnada.

E no que tange a documentação da Chapa 4 - X RADICAL, a Comissão
Eleitoral deliberou por impugnar os candidatos Srs. Tarsis de Oliveira, Carlos
Antonio Guveia, Marcio Roberto Octávio Gonçalves e Marcelo Silva Goshima
Tanaka pela ausencia da documentação exigida. Assim, consequentemente a
Comissão IMPUGNOU a Chapa 4.

Ainda, a Comissão Eleitoral registrou o recebimento de Oficio "em
carater urgentíssimo" subscrito pelo TR. Cassio Valendorf Xavier Monteiro,
membro da Chapa 1- RENOVAÇÃO COM SERIEDADE, solicitando consulta a
Diretoria Executiva do CONTER invocando o art. 62 do Regimento Eleitoral nos
termos do Oficio em tela.

A Comissão Eleitoral acolheu a solicitação, sendo que, em resposta a
Diretoria Executiva do CONTER encaminhou OFICIO nO981/2014 relatando que
para evitar prejuízos no andamento do Pleito Eleitoral, no que se refere a prazos,
deveria a Comissão Eleitoral aceitar o registro da Chapa I com 17 (dezessete)
membros, o que foi de pronto atendido, mantendo a impugnação do TR. José Paixao
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de Novaes, porém com o ACEITE da Chapa I, considerando-a apta a concorrer as
eleições.

Em concomitancia deliberaram pelo ACEITE da chapa 2 e ratificaram a
impugnação das Chapas 3 e 4, com a expedição das respectivas notificações
infonnando o feito aos representantes das Chapas.

Diante das deliberações realizadas pela Comissão eleitoral, ora expostas,
utilizando-se dos prazos estabelecidos no Calendário Eleitoral quanto a apresentação
de Recursos, esta Comissão Recursal foi notificada para Reunião de análise do
Recurso interposto pelo Sr. José Paixao de Novaes, do Recurso do Sr. Cassio
Valendorf Xavier Monteiro; do Recurso interposto pela Sra. Lúcia Helena Solha,
bem como da impugnação apresentada pela mesma e para análise do Recurso do Sr.
Gedilson Edmundo Ferreira.

Registre-se por oportuno que constam nos autos o Recurso de
impugnação encaminhada pelo Sr. Sinclair Lopes de Oliveira, datado de 08/05/2014,
sendo que o prazo recursal teve seu termo final em 06/05/2014, portanto não
conhecemos do referido recurso por ser INTEMPESTIVO.

___________ 1_1 _-_F_U_N_D_AMENTAÇ~Ã~O,-- ~_

Esta Comissao de Recurso Eleitoral reunida para analise dos recursos ora
mencionados deliberou pelo IMPROVIMENTO do Recurso apresentado pelo TR.
José Paixao de Novaes, por entender que o mesmo de fato encontra-se inelegível pelo
descumprimento da previsão assentada no art. 15 inciso III do Regimento Eleitoral
dos Conselhos Regionais.

O Recurso apresentado pela Sra. Lúcia Helena Solha pleiteando o
deferimento das inscrições dos Membros da Chapa 3, Sr. Aderson Resende de Sousa
Junior e Sr. Antonio Carlos Moreira, restou INDEFERIDO por esta Comissão
Recursal, diante da intempestividade quanto a apresentação de documentos, pois o
art. 21 do Regimento Eleitoral retrata expressamente que os prazos para cumprimento
das exigencias e desenvolvimento do Processo Eleitoral são improrrogaveis.
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Em seguida, o Recurso apresentado pelo Sr. Gedilson Edmundo Ferreira
requerendo o deferimento da Chapa 4 , restou INDEFERIDO tendo em vista que
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cumpre aos candidatos e, inclusive, aos profissionais das técnicas radiologicas
interessados na vida política do Sistema CONTER/CRTR's, ter pleno conhecimento
das normas e das condições de elegibilidade. Outrossim, o exercício de voto é um
dever dos profissionais conforme art. 6° do RE, não assistindo razao ao recorrente.

A Sra. Lúcia Helena Solha encaminhou ainda IMPUGNAÇÃO DA
CHAPA 2, onde alega que o Sr. José Roberto Toledo Guimarães realizou propaganda
antecipada em seu Facebook. bem como toda a Diretoria do SINTARESP também
procedeu a tais atitudes tanto no Facebook quanto no SITE do Sindicato, sendo que
seus dirigentes são integrantes da Chapa 2. Foram anexadas as fls. 197/207
documentos extraídos dos sítios eletronicos, que visam comprovar suas alegações.

Em análise a referida IMPUGNAÇÃO verificamos nos documentos
acostados aos autos em caráter probatório, que ASSISTE RAZAO a recorrente, tendo
em vista que o Sr. José Roberto Toledo Guimarães de fato se candidatou para
Conselheiro Suplente na Chapa 2 intitulada NOVA ERA PARA A RADIOLOGIA.

Os anexos de fls. 197/207, demonstram claramente que o Sr. José
Roberto Toledo Guimarães alega com precisão em seu Facebook. já ser candidato as
eleições e desde logo, pede voto para seus colegas. Acrescenta-se que o referido
candidato publicou fotos e documentos relativos a Diretoria do CRTR 53 Região. Tais
fatos denotam infração ao Art. 23 do Regimento Eleitoral, que estabelece expressa
vedação ao uso de propaganda eleitoral antes da publicação do Registro das Chapas.

No mesmo sentido, constando dirigentes do SINTARESP como
possíveis candidatos as eleições, não deveriam ter autorizado a publicação de
documentos relativos as eleições, antes do efetivo registro de candidatura.

Portanto, DEFERIMOS o Recurso de IMPUGNAÇÃO da Sra. Lúcia
Helena Solha e deliberamos pela IMPUGNAÇÃO do SR. José Toledo Guimarães
por expressa violação do art. 23 do Regimento Eleitoral. Acrescenta-se que em sendo
o Sr. Sinclair Lopes de Oliveira o Presidente do SINTARESP, resta demonstrada sua
responsabilidade por CONIVENCIA para com as publicações de propaganda
antecipada no site da Referida Instituição, desse modo, deliberamos por sua
IMPUGNAÇÃO.

Após, passamos a analisar o Recurso apresentado pelo Sr. Cássio
Valendorf Xavier Monteiro quanto a IMPUGNAÇÃO DA CHAPA
REPRESENTADA PELO SR. SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA. Em suas razões o
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recorrente alega a ausencia de certidoes por parte de alguns candidatos; a
apresentação de certidoes em desacordo com as exigencias do Regimento Eleitoral;
erro forrnal da Comissão Eleitoral e realização de Campanha antecipada.

Nesse contexto retrata que o Sr. Sinclair Lopes de Oliveira apresentou
Certidão da Justiça Federal e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
supostamente falsas, tendo em vista que o nome nelas contido não condiz com o
nome do candidato. Retrata ainda Processo constante no Tribunal da Justiça Militar
de São Paulo em face do referido candidato.

Menciona que a candidata Regiane Barretos Messias, também
apresentou Certidão negativa da Justiça Federal que não condiz com seu nome
verdadeiro; que o candidato Alex Figueiredo Machado da Silva apresentou certidão
diversa da exigida, ou seja, apresentou certidão da Justiça Federal para FINS
ELEITORAIS, porém ao se extrair a certidão de DISTRIBUIÇÃO, consta execução
fiscal em seu nome e, que não foi juntada certidão de objeto e pé.

Que o candidato Joao Lucas de França Filho, apresentou Certidões da
Justiça Estadual constando cobrança de IPTU em seu nome e a Certidão da Justiça
Federal constando duas açãos de execução fiscal em seu nome, sendo que a Comissão
Eleitoral embora tenha impugnado a Certidão Estadual, não impugnou a Certidão
Federal. Ressalta que o candidato José Roberto de Toledo Guimaraes realizou
propaganda antecipada. Por fim requer a IMPUGNAÇÃO dos candidatos ora citados.

Quanto ao candidato José Roberto de Toledo Guimaraes deliberamos
pela sua IMPUGNAÇÃO, como já retratado na análise do RECURSO apresentado
pela Sra. Lucia Helena Solha.

Analisando a documentação da Sra. Regiane Barreto Messias,
verificamos que de fato a Certidão da Justiça Federal consta o nome de REGIANE
BARRETO GUIMARAES. Assim, a referida Certidão não pode ser acolhida e desse
modo, entendemos que não foi cumprida a deterrninação prevista no art. 18 do
Regimento Eleitoral, diante da ausencia de Certidão da Justiça Federal, portanto,
deliberamos pela IMPUGNAÇÃO da referida candidata.

Quanto ao Candidato Alex Figueiredo Machado da Silva, de fato
compulsando os autos, verificamos que a Certidão da Justiça Federal é para fins
eleitorais, outrossim, o recorrente juntou aos autos prova de que a Certidão de
Distribuição consta Execução fiscal em nome do candidato. Caso o mesmo tivesse à
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época da inscrição, juntado a Certidão correta, teria-lhe sido concedido prazo para
regularização. Porém, sem adentrarmos no mérito da intenção, diante da omissão do
candidato, incide ao caso, a disposição contida no artigo 21 do Regimento Eleitoral e
pela ausencia do documento exigido no art. 18 do referido regimento, deliberamos
pela IMPUGNAÇÃO do Candidato Alex Figueiredo Machado da Silva.

No que tange a alegação de existencia de execução fiscal na Justiça
Federal em face do Sr. João Lucas de França Filho, verificamos que não consta nos
autos a Certidão de Objeto e Pé quanto a tais Execuções fiscais, o que demonstra o
descumprimento do art. 18 do Regimento Eleitoral, assim deliberamos pela
IMPUGNAÇÃO do Candidato João Lucas de França Filho.

Ainda, quanto ao Sr. Sinclair Lopes de Oliveira, verificamos que as
Certidões da Justiça Federal e do Tribunal de Contas Estadual estao nominadas como
SINCLAIR LOPES DA SILVA. Nesse contexto, visando aclarar o entendimento da
Comissão Recursal, procedemos a busca no site da Justiça Federal no Estado de São
Paulo, onde ao tentarmos retirar a certidão correta do candidato, nos deparamos com
o texto que segue e consta em anexo:

As informações disponiveis na base de dados da Justiça Federal de Primeiro Grau
em Siío Paulo. para consulta/eita em nome de SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA
ou relacionado ao CPFICNPJ 022.096.628-18. siío insuficientes para a emissiío
(Jwomatica desta Cerlidlio.

No decorrer da presente Reunião, recebemos documentos encaminhados
via e-mail pelo referido candidato, onde o mesmo retrata ter tomado conhecimento do
Recurso de Impugnação mediante seu Facebook, por uma pessoa que se utiliza do
nome Joao Nunes, alegando o referido erro. Visando provar que houve mera falha
material inobservada pela Comissao Eleitoral, bem como que o mesmo possui boa-
fé, requereu a juntada das Certidões com o nome corretamente gratàdo, alegando que
inexiste e inexistiu qualquer impedimento a sua candidatura.

Ocorre que, constam 2 (duas) Certidões com o nome erroneamente
grafado e os documentos encaminhados na data de hoje pelo candidato demonstram
que a Certidão da Justiça Federal quando emitida corretamente retrata a existencia de
AÇÃO ORDINARIA proposta pelo CRTR 5" Região em face do mesmo.

7PRTVNn01.. • Salas 2.060/2.061 - Ed. Brasilia Rádio Center- BraslllalDF - CEP 70719.900 - Telefax (OXiif61) 332
e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br

, ~

Justiça
Como dispoe o art. 18 alínea "d", é necessário a Certidão Negativa da

Federal quanto as Varas Civeis, portanto, verificamos que a omissão do
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candidato de fato induziu a Comissão Eleitoral ao erro, não obstante o dever desta de
cautela na análise das documentações apresentadas por todos os candidatos.

Desta feita, entendemos que as referidas Certidões erroneamente
nominadas não podem ser acatadas no ambito deste Pleito, posto que não foi
cumprido o disposto no artigo 18 do Regimento Eleitoral. Outrossim, mesmo que se
considerasse a certidão encaminhada na data de hoje, não estaria cumprida a
exigencia do Regimento Eleitoral, posto que o artigo 21 do Regimento Eleitoral é
expresso em estabelecer os prazos improrrogaveis e ainda, a certidão não está em
conformidade com as exigencias do Pleito,

Assim, diante da ausencia dos documentos previstos no art. 18 do
Regimento Eleitoral e ainda da responsabilização pelas publicações, como Presidente
do SINTARESP, ratificamos a deliberação pela IMPUGNAÇÃO do candidato
Sinclair Lopes de Oliveira. Em decorrencia do exposto, resta IMPUGNADA a
CHAPA 2 - NOVA ERA PARA RADIOLOGIA.

Entendemos ainda que, constam no presente Processo a comprovação de
mumeras irregularidades em todas as Chapas interessadas em concorrer no pleito.
Desse modo, o Principio da igualdade prevista no art.5 da Constituição Federal e os
principios norteadores da Administração Publica previstos no art. 37 da Constituição
Federal, principalmente, o principio da legalidade e da moralidade, clamam por um
Processo Eleitoral justo e isonomico a todos os concorrentes.

Nesse contexto, entendemos que a presente IMPUGNAÇÃO de todas as
Chapas exceto a Chapa I - RENOVAÇÃO COM SERIEDADE, a qual teve aval
para prosseguir no Pleito mesmo possuindo apenas dezessete membros, fere os
primados constitucionais, as disposições contidas no art. 18 do Regimento Eleitoral e
o estabelecido no art. 22 do Decreto N° 92.790/86 o qual regulamenta a Lei
7.394/85.

Portanto, o presente Processo Eleitoral encontra-se eivado de vício de
ilegalidade, no que tange a apresentação de Certidões ilegitimas, propagandas
antecipadas e composição de membros em todas as Chapas. Cumprindo destacar que
a ausencia de atenção quanto a análise detalhada e minuciosa das documentações
também trouxeram prejuízos irreparaveis ao processo, os quais poderiam ter sido
oportunamente evitados,
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III- CONCLUSÃO

Esta Comissão de Recurso Eleitoral do CONTER, após cautelosa
análise, entende que o Processo Eleitoral do CRTR da sa Região resta incurso nos
termos do art. 12, parágrafo único do Regimento Eleitoral que assim dispõe:

Arl. 12[...}

Parágrafo Único: Em caso de fraude ou ilegalidade comprovada a comissão de
Recurso Eleiloral, recomendará a Diretoria do CONTER a declaração de nulidade
do Pleito.

ANTE TODO O EXPOSTO, em concluindo e finalizando os trabalhos
de nossa competência, nos termos do que dispõe o inciso 11e o Parágrafo Único do
art. 12 do Regimento Eleitoral dos Regionais, RECOMENDAMOS que o Processo
Eleitoral no âmbito do CRTR sa Região, seja DECLARADO NULO, como medida a
assegurar a isonomia, garantir a legalidade e o estrito cumprimento das normas
Eleitorais do Sistema CONTERlCRTR's.

TOS ARRUDA
ldica

:r~~
PARECIDA QUADROS
Membr

TR.AN

Brasília - DF, 16 de ma' de
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