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Mandado de segurança com pedido de concessão de liminar (slc) "para decretar nulos os atos
praticados pela diretoria do CRTRda S" Região, representados nos Editais, objeto de docs. 01 e
04, onde determinada a continuidade ao pleito eleitoral, por não estar amparados pelo Regimento
Eleitoral, diante da anulação do pleito eleitoral (doc. 02), bem ainda, seja Intimado o CONTERpara
intervir no CRTRda S" região, convocando novas eleições no prazo de sessenta dias, conforme
artigo 2 do Regimento Eleitoral, evitando sejam os técnicos e tecn610gos representados pelo
referido 6rgão e também os demais Interessados em participar do pleito eleitoral, prejudicados por
um pleito eleitoral eivado de ilegalidades".

Pede o Impetrante (slc) "Alternativamente, caso seja considerada válida a continuidade ao pleito
eleitoral, ( ... ) seja determinado o Registro da Chapa 2 denominada NOVA ERA PARA A
RADIOLOGIApara concorrer ao processo eleitoral administrativo CONTERn 31/2014, para o CRTR
da S" Região agendado para o dia 24 de julho de 2014, novo envio das cartas-votos, Incluindo a
Chapa 2, bem como seja Intimado o Representante do Ministério Público Federal e Representante
da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a legalidade e transparência da referida eleição"
(fls. 2/10).

No mérito o Impetrante pede que o pedido "Ao final, seja julgado totalmente procedente,
confirmando a liminar, para que sejam declarados nulos os atos praticados pelos diretores do
CRTRda S" Região, representados nos Editais, objeto de docs. 01 e 04, onde determinada a
continuidade ao pleito eleitoral, por não estar amparados pelo Regimento Eleitoral, diante da
anulação do pleito eleitoral (doc. 02), bem ainda, seja Intimado o CONTERpara Intervir no CRTR
da S" região, convocando novas eleições no prazo de sessenta dias, conforme artigo 2 do
Regimento Eleitoral, evitando sejam os técnicos e tecn610gosrepresentados pelo referido 6rgão e
também os demais interessados em participar do pleito eleitoral, prejudicados por um pleito
eleitoral eivado de ilegalidades".

Finalmente, o Impetrante pede que (slc) "Alternativamente, caso seja considerada válida a
continuidade ao pleito eleitoral, seja confirmada a liminar, determinando o Registro da Chapa 2
denominada NOVAERAPARAA RADIOLOGIApara concorrer ao processo eleitoral administrativo
CONTERn 31/2014, para o CRTRda S" Região agendado para o dia 24 de julho de 2014, novo
envio das cartas-votos, Incluindo a Chapa 2, bem como seja Intimado o Representante do
Ministério Público Federal e Representante da Ordem dos Advogados do Brasil, objetivando a
legalidade e transparência da referida eleição".

O pedido de concessão de medida liminar foi deferido parcialmente, para suspender os efeitos da
Decisãode Diretoria n 1, de 23 de maio de 2014, da Decisão Plenária n 1, de 26 de maio de 2014,
publicadas no Diário Oficiai da União de 28 de maio de 2014, e do Aviso de Registro de Chapa,
publicado no Diário Oficiai da União de 27 de maio de 2014, todos emanados do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da S" Região (fls. 61/62).

Contra essa decisão Interpuseram agravo de Instrumento o Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da S" Região (fls. 1.6S0/1.692) e a autoridade Impetrada (fls. 1702/1.73S) no Tribunal
Regional Federal da Terceira Região, que Indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em
ambos os recursos (fls. 1.790/1.792 e 1.793).



o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região apresentou defesa do ato
impugnado. A autoridade impetrada prestou as informações (fls. 137/156).
O Ministério Público Federal opinou pela concessão parcial da segurança, confirmando-se a liminar
já concedida (fls. 1.787/1.789).

É o relatório. Fundamento e decido.

Rejeito a preliminar suscitada pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região de
Ilegitimidade ativa para a causa. O Impetrante, como interessado em participar de chapa exclufda
do processo eleitoral pela Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da
5" Região, tem Interesse jurfdlco na regularidade desse processo eleitoral.
Afasto também a preliminar suscitada pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5"
Região de ilegitimidade passiva para a causa do Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região. Essa autoridade, ao prestar as Informações,
nem sequer endossou tal preliminar.

Além disso, o Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da
5" Região não atuou como mero executor material das decisões do Plenário do Conselho Regional
de Técnicos em Radiologia da 5" Região e da Diretoria Executiva deste, que mantiveram o
processo eleitoral em curso nessa autarquia.

Conforme consta da Decisão da Diretoria n 1, de 23 de maio de 2014, publicada no Diário Oficiai
da União de 28.05.2014, página 173 (fi. 44), a Comissão Eleitoral do Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 5" Região recebeu da Diretoria Executiva dessa autarquia poderes para
"analisar e exarar relatório conclusivo quanto a legalidade e validade do processo eleitoral,
observado à luz do Regimento Eleitoral e ordenamento jurfdlco a condição de elegibilidade dos
candidatos e da documentação aduzida nas fases do processo eleitoral até a presente data".

No exerdclo dessa competência de analisar "a condição de elegibilidade dos candidatos" e a
validade "da documentação aduzida nas fases do processo eleitoral", a Comissão Eleitoral do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região não se limitou apenas a dar execução
às decisões do Plenário do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região e da
Diretoria Executiva deste, e sim exerceu, efetivamente, com autonomia, a competência de
analisar aqueles aspectos e, por decisão denominada "Aviso de Registro de Chapa", publicada no
Diário Oficiai da União de 27.05.2014, tornou pública a relação nominal da única chapa
concorrente ao pleito eleitoral (fi. 13).

Ao assim agir, a Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região
não atuou apenas como mera executora material dos atos Impugnados nesta Impetração, e sim
praticou, por decisão própria e com autonomia, um dos atos ora Impugnados, consistente na
deliberação de tornar pública a relação nominal da única chapa concorrente ao pleito eleitoral.

Passoao julgamento do mérito.

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia anulou todo o processo eleitoral no Conselho
Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região. Mas esta autarquia regional não cumpriu tal
decisão e deliberou pela manutenção do processo eleitoral, tornando pública, por melo de sua
Comissão Eleitoral, a relação nominal dos concorrentes na eleição, integrantes apenas da Chapa 1,
denominada "Renovação com Seriedade", por melo do Aviso de Registro de Chapa, publicado no
Diário Oficiai da União de 27 de maio de 2014 (fi. 13).



o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região suscita a nulidade das decisões
emanadas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. Primeiro, com base no que decidido
pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região nos autos da ação civil pública n 0019412-
59.2011.4.02.5101 (TRF22011.51.01.019412-1).

Com o devido respeito, não procede tal afirmação. Certo, nos autos da ação civil pública n
0019412-59.2011.4.02.5101, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento à
apelação do MPF e parcial provimento à apelação dos autores e à remessa necessária para
reformar a sentença proferida pelo juízo federal, para julgar "parcialmente procedente a pretensão
autoral, a fim de declarar a nulidade do Regimento Eleitoral do CONTER,editado e publicado em
03/11/2011, no que concerne a sua sistemática de eieição indireta para o Conselho Nacional,
sendo vedadas as posses dos candidatos eleitos à composição do plenário do CONTERque já
ocupem cargos de Conselheiros, Secretários ou Interventores nos CRTRs, ressalvada a
possibilidade de renúncia para tanto; e, consequentemente, declarar nulo o processo eleitoral
realizado contrariamente ao que dispõe o Decreto 92.790/86, devendo ser aplicada a Lei
3.268/57, com as alterações sofridas pela Lei 11.000/2004, apenas no que for compatível com o
previsto no aludido Decreto. Ainda, condeno o CONTERao pagamento de custas e honorários
advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, a teor do que
dispõe o art. 20, 3°, do CPC"(conforme acórdão juntado nas fls. 209/225).

Ocorre que, nesse julgamento, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região não julgou a
validade ou invalidade do Regimento Eleitoral editado pelo Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia em relação à disciplina das eleições nos Conselhos Regionais de Técnicos em
Radiologia, e sim decretou a nulidade de outro Regimento Eleitoral - também editado pelo
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia -, relativo à disciplina das eleições no próprio
ConselhoNacional de Técnicosem Radiologia.

Além disso, no citado julgamento do Tribunal Regional Federal da Segunda Região não foram
anulados todos os atos praticados pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.
Mas ainda que assim não fosse, segundo o andamento processual constante do sítio na internet do
Tribunal Regional Federal da Segunda Região, nos autos da ação civil pública n 0019412-
59.2011.4.02.5101 foram opostos embargos de declaraçãoem face do citado acórdão.

Esserecurso ainda aguarda julgamento. Masos embargos de declaração suspendem os efeitos do
acórdão embargado, que, desse modo, ainda não transitou em julgado, não é passível de
execução nem há notícia de haver sido efetivamente executado e com que efeitos (se com efeitos
para anular todos os atos praticados pelo ConselhoNacionalde Técnicosem Radiologia).

Em relação à afirmação do Conseiho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região e da
autoridade impetrada de invalidade, por ilegalidade, abuso e desvio de poder, da decisão emanada
do ConselhoNacional de Técnicos em Radiologiaque anulou o processo eleitoral em curso naquele
Conselho Regional, é irrelevarte para a resolução do mérito da presente impetração.
Além de as questões relativas a esse tema demandarem ampla dilação probatória para sua
resolução, sendo manifestamente descabido seu conhecimento no mandado de segurança, que
não comporta tal instrução, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região não
dispõe de nenhuma competência para controlar a legalidade dos atos do Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia, ainda que tais atos contenham, efetivamente, as ilegalidades apontadas
por aquele ConselhoRegional.

Ocorre justamente o inverso: somente o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia
dispõe de competência para controlar os atos praticados pelos Conselhos Regionais de
Técnicos em Radiologia, bem como para designar a Comissão Eleitoral para conduzir o
processo eleitoral com independência e autonomia em relação aos Conselhos Regionais,



por força do Regimento Eleitoral que disciplina as eleições nos Conselhos Regionais de
Técnicos em Radiologia.

Realmente, 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: "O Conselho
Nacional, ao qual ficam subordinados os Conselhos Regionais, terá sede no Distrito Federal e
jurisdição em todo o território nacional".

Por sua vez, o artigo 16, Inciso V, do Decreto n 92.790/2006, dispõe que "São atribuições do
Conselho Nacional: V - promover quaisquer diligências ou verificações, relativas ao funcionamento
dos Conselhos Regionais, nos Estados ou Territórios e Distrito Federal, e adotar, quando
necessárias, providências convenientes a bem da sua eficiência e regularidade, Inclusive a
designaçãode diretoria provisória".

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 6rgão Nacional, não podendo Ignorá-Ias
tampouco descumprl-las ou mesmo anulá-Ias.

Dal por que o Conselho Regional de Técnicosem Radiologiada S. Regiãonão poderia Ignorar nem
descumprir tampouco anular a decisão do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, dando
continuidade ao processo eleitoral que fora anulado - como se não existisse, na ordem jurídica, a
decisão emanada deste, de anular todo o processoeleitoral.

Não concordando o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da S. Região com a decisão do
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, por entender haver este atuado Ilegalmente com
abuso e desvio de poder, a única salda cabível seria ajuizar, no PoderJudiciário, demanda própria,
destinada a anular a decisão do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia que anulou o
processo eleitoral.

Não poderia o órgão controlado descumprir as decisões do órgão de controle, hierarquicamente
superiores. Não existe essa possibilidade na tradição do Direito Administrativo no Pais. Por
exemplo, se magistrado de primeira Instância, no exerdclo de função administrativa, pratica ato
que vem a ser anulado pelo ConselhoNacional de Justiça, não pode tal magistrado editar novo ato
anulando o ato praticado pelo órgão de controle, o CNJ. A única via adequada para o juiz de
primeiro grau anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça é a Judicial, por melo de demanda
própria, em face da União, em demanda de procedimento ordinário, ou em mandado de
segurança, Impetrado em face do Presidentedo ConselhoNacional de Justiça.

A autoridade controlada que anula o ato da autoridade controladora, hierarquicamente
superior, usurpa a competência desta - competência essa prevista, na espécie, nos
artigos 14 e 16, V, do Decreto n 92.790/2006.

Cabe acrescentar, especificamente em relação ao Regimento Eleitoral editado pelo Conselho
Nacional de Técnicos em Radiologia para disciplina das eleições nos Conselhos Regionais de
Técnicos em Radiologia, que estes não dispõem de nenhuma competência para designar Comissão
Eleitoral nem para interferir na atuação desta.

De acordo com o artigo 8 do Regimento Interno "O processo eleitoral dos Conselhos Regionais
será conduzido por uma Comissão Eleitoral, designada pela Diretoria Executiva do CONTER,



através de Portaria, publicada no Diário Oficiai da União e em jornal de grande circulação no(s)
Estado(s) da Jurisdiçãodo respectivoCRTR".

O 2 desseartigo estabelecea plena autonomia e independênciada ComissãoEleitoral designada
pelo ConselhoNacionalde Técnicosem Radiologiaem relaçãoaos ConselhosRegionais,ao dispor:
"Designada a ComissãoEleitoral, esta terá procedimento autônomo e Independente da Diretoria
Executiva do Regional, somente se submetendo aos ditames do presente Regimento".
É do mesmo Regimento Eleitoral a norma segundo a qual à Comissão Eleitoral designada pelo
ConselhoNacional de Técnicosem Radiologiacompete julgar requerimento de Inscriçãode chapa
(artigo lO, IncisoVI).

Cabe assinalar que o Regimento Eleitoral é compatlvel com o Decreto n 92.790/2006, que
regulamenta a Lei nO7.394, de 29 de outubro de 1985, que regula o exercfclo da profissão de
Técnicoem Radiologiae dá outras providências.

Isso porque o Decreto n 92.790/2006 estabeleceexpressamente, no artigo 16, Incisom, que o
ConselhoNacionalde Técnicosem Radiologiatem a atribuição de "Instalar os ConselhosRegionais
de Técnicosem Radiologia,definindo sede e Jurisdição,bem como promovendo a eleição de seus
membros e lhes dando posse".

Cumpre fazer duas observaçõessobre o artigo 12 da Lei n 7.394/1985 (segundo o qual "Ficam
criados o Conselho Nacional e os ConselhosRegionaisde Técnicos em Radiologia (vetado), que
funcionarão nos mesmos moldes dos ConselhosFederale Regionaisde Medicina, obedecidaIgual
sistemática para sua estrutura, e com as mesmas finalidades de seleção disciplinar e defesa da
classe dos Técnicos em Radiologia") e a aplicação do disposto no artigo 25 do Decreto n
44.045/1958 (que estabelece: "O dia e a hora das eleiçõesdos membros dos ConselhosRegionais
serão fixados pelo ConselhoFederalde Medicina,cabendoaos primeiros promover aquelespleitos,
que deverão processar-se por assembléia dos médicos Inscritos na Região, mediante escrutlnlo
secreto, entre sessenta (60) e trinta (30) dias antes do término dos mandatos e procedidos de
ampla divulgaçãopor editais nos DiáriosOficiaisdo Estado,dos Territ6rios ou do Distrito Federale
em jornal de grande circulaçãona Região").

Primeiro, o Decreto n 44.045/1958 não se aplica aos Conselhos Nacional e Regionais de
Técnicos em Radiologia. Trata-se de Regulamento do Conselho Federal e Conselhos
Regionais de Medicina a que se refere a Lei nO 3.268, de 30 de setembro de 1957. O
Regulamento do Conselho Nacional e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia
é veiculado pelo Decreto n 92.790/2006, que regulamenta a Lei nO 7.394, de 29 de
outubro de 1985, que regula o exercicio da profissão de Técnico em Radiologia e dá
outras providências.

Segundo, ainda que se aplicasse o artigo 25 do Decreto n 44.045/1958, na parte em que
este estabelece que "O dia e a hora das eleições dos membros dos Conselhos Regionais
serão fixados pelo Conselho Federal de Medicina, cabendo aos primeiros promover
aqueles pleitos ( •••)", a expressão "promover aqueles pleitos", veiculada nesse texto
normativo, não tem o sentido que lhe pretende atribuir o Conselho Regional de Técnicos
em Radiologia da 5" Região, de tornar Inválido o Regimento Eleitoral editado pelo
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.

Tal Regimento Eleitoral estabelece expressamente que a eleição, salvo as exceções que
estabelece, serão promovidas pelos pr6prios Conselhos Regionais: "Art. 3. A eleição para o
primeiro Corpo de Conselheirosdos ConselhosRegionaisde Técnicosem Radiologiae para os que
estejam sob Intervençãoserá promovida pelo ConselhoNacional,e para os demais, pelospr6prlos
ConselhosRegionais".



Desse modo, o Regimento Eleitoral mantém a competência dos Conselhos Regionais para
promoveras eleições.

Ante o exposto, em que pesem as graves afirmações dirigidas pelo Conselho Regional de
Técnicos em Radiologia da 58 Região e pelo Presidente da Comissão Eleitoral do
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 58 Região contra o Conselho Nacional
de Técnicos em Radiologia - especialmente de abuso e desvio de poder na decisão deste
que anulou o processo eleitoral, questões essas cujo conhecimento é Incablvel em
mandado de segurança -, não poderiam ter deixado de cumprir esta decisão nem
dispunham de competência para anulá-Ia.

o monopóliodo exerdclo da força e da Jurisdiçãoé do Estado, pelo PoderJudiciário. Somente
medianteajuizamentode demandaprópria, no PoderJudiciário,o ConselhoRegionalde Técnicos
em Radiologiada 58Região,casoobtivessedecisãoJudicialfavorável, poderiadeixar de cumprir a
decisão emanada do ConselhoNacionalde Técnicosem Radiologia- e, mesmo assim, não
poderia ter designado Comissão Eleitoral nem deferido registro de uma única chapa para
concorrer nas eleições, atos esses de competência privativa do Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia, nos termos do Regimento Eleitoral.

Finalmente,a concessãoda segurançanão pode se dar na extensãopostuladapelo Impetrante,
mas apenas para anular a Decisão de Diretoria n 1, de 23 de mala de 2014, a Decisão
Plenária n 1, de 26 de mala de 2014, publicadas no Diário Oficiai da União de 28 de mala
de 2014 (fi. 44), e o Aviso de Registro de Chapa, publicado no Diário Oficiai da União de
27 de mala de 2014 (fi. 13), todos emanados do Conselho Regional de Técnicos em
Radiologia da 58 Região.

Tambémnão cabe a concessãoda ordem para determinar ao ConselhoNacionalde Técnicosem
Radiologiaque Intervenha no ConselhoRegionalde Técnicos em Radiologia da 58 Região e
convoquenovaseleiçõesno prazodesessentadias, conformeartigo 2 do RegimentoEleitoral.

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 principias
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo

Resolvoo mérito nos termos do artigo 269, Inciso I, do Código de ProcessoCivil, para julgar
parcialmente procedente o pedido e conceder em parte a segurança, a fim de anular a
Decisão de Diretoria n 1, de 23 de mala de 2014, a Decisão Plenária n 1, de 26 de mala
de 2014, publicadas no Diário Oficiai da União de 28 de maio de 2014 (fi. 44), e o Aviso
de Registro de Chapa, publicado no Diário Oficiai da União de 27 de maio de 2014 (fi.
13), todos emanados do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5" Região.
Ratifico Integralmente a decisão em que concedida a medida liminar.

Custas na forma da Lei o 9.289/1996.lncablvel a condenaçãoao pagamento de honorários
advocatlclosno procedimentodo mandadodesegurança(artigo 25 da Lei 12.016/2009).

Transmitao Gabineteesta sentençapor melode correioeletrônicoao Tribunal RegionalFederalda
TerceiraRegião,nosautos dosagravosde Instrumentotiradosdospresentesautos, nostermosdo



artigo 149, IIl, do Provimento n.o 64, de 28.4.2005, da Corregedoria Regional da Justiça Federal
da Terceira Região. Procedao Gabinete à juntada aos autos do extrato de andamento processual
dos autos da ação civil pública n 0019412-59.2011.4.02.5101 extraído do sítio na internet do
Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Esta sentença está sujeita obrigatoriamente
ao duplo grau de jurisdição (10 do artigo 14 da Lei 12.016/2009). Decorrido o prazo
para recursos, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
Registre-se. Publique-se. Intime-se o Ministério Público Federal. Oficie-se à autoridade
impetrada.
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