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ATA Nº 77 DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONTER 
Data: 27 de junho de 2022 
Horário: 16h45min – 17h45min  
Local: SEDE 
 
PARTICIPANTES:  
TR. Silvia Karina Lopes da Silva – Diretora-Presidenta - Presencial 
TR. Adriano Célio Dias – Diretor-Secretário – Presencial 
TR. Sandoval Kehrle – Diretor-Tesoureiro - Presencial  
 
ASSUNTO EM DISCUSSÃO 
 

1. DELIBERAÇÃO – ITEM ÚNICO 1 

1.1. HOMOLOGAÇÃO DAS ELEIÇÕES UNIFICADAS DO SISTEMA CONTER/CRTRS, PARA O 2 

QUADRIÊNIO 2022/2026 - DO RECEBIMENTO DO PARECER DA ASSEJUR Nº 021/22. Com a 3 

palavra a Diretora-Presidenta da Junta Governativa do CONTER, TR. Silvia Karina Lopes da Silva, 4 

deu início aos trabalhos cumprimentando os presentes e informando que recebeu o parecer da 5 

Assessoria Jurídica do CONTER, consoante solicitado. Que, no parecer, após longa explanação 6 

acerca dos princípios que regem a administração pública e dos fatos que ocorreram durante o 7 

pleito. Dentre as inúmeras situações apontadas, a ASSEJUR destacou 04 (quatro) pontos que 8 

merecem um olhar mais atento e delicado. São eles: desrespeito ao prazo de 180 (cento e oitenta) 9 

dias entre a publicação do edital e as eleições nos veículos de comunicação oficiais (art. 29, §4º 10 

do Decreto-Lei 92.790/86); presença de empregados do CONTER na equipe de apoio (art. 47, §3º 11 

do Regimento Eleitoral); a não eleição de um conselheiro efetivo e um suplente por regional para 12 

compor o corpo de Conselheiros Nacional (art. 15 e §2º do Decreto-Lei 92.790/86) e o não envio 13 

de todos os processos eleitorais das Comissões Eleitorais no prazo estabelecido no Regimento 14 

Eleitoral). Após, considerações, a Junta Governativa deliberou pelo acolhimento do parecer 15 

021/2022, em anexo e pela NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS ELEIÇÕES UNIFICADAS DO SISTEMA 16 

CONTER/CRTRS, PARA O QUADRIÊNIO 2022/2026, consoante termos da RESOLUÇÃO CONTER 17 

19/2021.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18 

2. ENCERRAMENTO 19 

Nada mais a tratar, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos foi encerrada a reunião, sendo 20 

presente ata será assinada pelos Diretores, Conselheira TR. Silvia Karina Lopes da Silva – Diretora-21 

Presidenta, pelo Conselheiro TR. Adriano Célio Dias – Diretor-Secretário e pelo Conselheiro TR. 22 

Sandoval Kehrle – Diretor-Tesoureiro. Brasília, 27 de junho de 2022. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23 

 
 
TR. SILVIA KARINA LOPES DA SILVA                 TR. ADRIANO CÉLIO DIAS 
           Diretora-Presidenta                                                                  Diretor-Secretário 
 

 
TR. SANDOVAL KEHRLE 

Diretor-Tesoureiro 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/
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PARECER ASSEJUR Nº 21/2022 
 
 

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO SOBRE PROCESSO ELEITORAL DO 
SISTEMA CONTER/CRTRs PARA O PERÍODO DE 2022-2026. POSSIBILIDADE DE 
HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DO PROCESSO ELEITORAL PELA JUNTA 
GOVERNATIVA. CUMPRIMENTO DO REGIMENTO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONTINUIDADE DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS. ANÁLISE DE RELATÓRIOS DAS Ces E DA CNRE. 
AUSENCIA DA ANÁLISE DOS PROCESSOS ELEITORAIS DOS REGIONAIS. 
FRUSTADA A RENOVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CONTER) E DOS CONSELHOS 
REGIONAIS DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA (CRTRS).  

 
 
 
 
RELATÓRIO 

 
Esta assessoria jurídica foi instada a emitir parecer em relação ao Processo 

Eleitoral unificado do Sistema CONTER e CRTRs para mandato do período entre 2022- 2026, 
constando as solicitações quanto à legalidade, segurança jurídica e continuidade dos serviços 
públicos.  

Esta solicitação veio, em que pese a narrativa, à ASSEJUR, sendo constatado que, 
até a presente data, os processos eleitorais dos Regionais foram recebidos de forma 
incompleta na data de hoje, exatamente às 17h22m, e, consequentemente, a Diretoria 
Executiva também não o recebeu para analisar os atos de maneira esmiuçada quanto aos 
atos administrativos realizados no referido processo eleitoral, que é impreensindivel para 
sua homologação, conforme Art 113 da Res. CONTER 19/2021.  

                      Este é o relatório. 
 
 
DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO  
 

Insta narrar, de forma suscinta, os procedimentos adotados pelo Setor de Processo 
Eleitoral Unificado do Sistema CONTER/CRTRs para mandatos de Conselheiros de 2022-2026. 

 Através do email encaminhado pela DE ao setor jurídico, em 27/06/2022, informa 
que “De: <marilucia.lopes@conter.gov.br> Data: sex. , 24 de jun. de 2022 às 16:40. Assunto: 
PROT. CONTER Nº 1680/2022: URGENTE Fwd: Re: Fwd: ata reunião virtual CNRE 23/06/2022 
Para: <diretores@conter.gov.br> Cc: coordenacao  <coordenacao@conter.gov.br>, Assessoria 
da Diretoria Executiva CONTER <assessoria.diretoria@conter.gov.br>. Prezados, boa tarde. 
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Conforme requerido pela Coordenadora Executiva do CONTER por meio de aplicativo de 
mensagem, envio para conhecimento, deliberação e providências que couber o e-mail da 
Comissão Nacional de Recursos Eleitorais. Atenciosamente, Marilúcia Lopes Araújo 
Analista Administrativo e Eventos Setor de processos/CONTER”.  

 
                      No corpo do E-mail consta, que este foi remetido pela CNRE para a funcionária do 
CONTER, se manifestando que: “REMETENTE: COMISSÃO NACIONAL DE RECURSOS 
ELEITORAIS ASSUNTO: Encaminha MANIFESTAÇÃO  "....vem se manifestar pela concordância 
da ata confeccionada acerca da deliberação sobre os relatórios conclusivos e encerramento do 
processo eleitoral 2022 unificado do sistema CONTER / CRTRs. Diante disso, a CNRE 
vem requerer a publicação de referida ata em todos os meios de comunicação vinculado ao 
órgão, bem como de todos os relatórios conclusivos produzidos por esta CNRE sobre cada 
Comissão Regional Eleitoral de todo o território nacional, os quais seguem anexos. Outrossim, 
a CNRE solicita o encaminhamento dos relatórios a Junta Governativa do CONTER para 
deliberação acerca de eventual homologação, se o caso, dentro do prazo eleitoral. Ao final, 
requer-se a publicação desta decisão no Diário Oficial da União para ciência de todo o público 
interessado.." 

                        Ainda em cópia do corpo do e-mail nos encaminhado, consta manifestação da 
CNRE que “Prezada Marilucia, bom dia. A CNRE, na atribuição que me foi conferida como 
presidente, vem se manifestar pela concordância da ata confeccionada acerca da deliberação 
sobre os relatórios conclusivos e encerramento do processo eleitoral 2022 unificado do sistema 
CONTER / CRTRs. Diante disso, a CNRE vem requerer a publicação de referida ata em todos os 
meios de comunicação vinculado ao órgão, bem como de todos os relatórios conclusivos 
produzidos por esta CNRE sobre cada Comissão Regional Eleitoral de todo o território nacional, 
os quais seguem anexos. Outrossim, a CNRE solicita o encaminhamento dos relatórios a Junta 
Governativa do CONTER para deliberação acerca de eventual homologação, se o caso, dentro 
do prazo eleitoral. Ao final, requer-se a publicação desta decisão no Diário Oficial da União para 
ciência de todo o público interessado. Atenciosamente, Edison Ferreira Magalhães Junior 
Presidente da Comissão Nacional de Recursos Eleitorais”.  

                    Em ato continuo, fora anexado ao referido e-mail a ata datada de 23/06/2022, com 
a aprovação dos relatórios da Comissões Eleitorais do processo em comento, contendo 18 
anexos, em que pese serem os referidos relatórios dos Regionais da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 
10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 19ª, e ainda a ata da CNRE aprovando o relatório final 
do Processo Eleitoral.  
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Concluso o processo, foi encaminhado para a Diretoria Executiva do CONTER, para 
homologação, pela funcionária do CONTER, a Sra. Marilúcia Lopes Araújo, responsável por essa 
designação do Processo Eleitoral.  

Após a referida decisão de RDE (27/06/2022), deu-se encaminhamento para esta 
ASSEJUR para emissão de parecer, concernente a possibilidade de homologação do Processo 
Eleitoral em fase que se descreve atualmente para posterior decisão da Diretoria.  

Nota-se que a JUSTIFICATIVA deste objeto processual é renovação da composição 
dos membros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) e dos Conselhos 
Regionais de Técnicos em Radiologia (CRTRs). 

Eis a análise, findo isso passamos ao parecer. 
 
 

DO PARECER  

Para esta ASSEJUR, segue unicamente para parecer o e-mail sobre as minutas e 

parecer conclusivo dos Processos Eleitorais dos Regionais 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 

12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 19ª, indicando à CNRE que o processo está em fase de perfeita  

análise e homologação, porém, não foi encaminhado a contento para análise de Diretoria 

Executiva, as cópias dos processos autuados, conforme Art 113 do Regimento Eleitoral, 

prejudicando e impossibilitando a sua análise. 
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Analisado, assim, há um grande obce em seguir com o andamento da homologação 

quanto aos atos meritórios do processo administrativo de Eleições unificadas do Sistema 

CONTER/CRTRs, posto ocasiona para os julgadores a ausencia de documentos essencias a sua 

análise processual, que foram juntados intempestivamente, quanto o que seguem dos próprios 

atos que designaram as Eleições do CONTER e CRTRs, sendo impossíveis de análise, de certo 

prejudicando a sua homologação.   

Ainda assim, essa ASSEJUR, por oportuno, fez uma reanálise estrututal da atual 

situação do Processo Eleitoral e sobre seu único objetivo, em alguns pontos analisados, para 

ser corrigido quanto aos príncípios que norteam os atos administrativos, em que pese, 

atualmente, o Processo Eleitoral não chegou ao seu objetivo, e, nesse ponto, quando 

impedidos de adentrar no mérito julgador do Processo Eleitoral, por ausencia de seus autos, 

iremos tecer objetivamente apenas pontos analisados do Processo Eleitoral, como um todo, 

quanto à atual situação que o tange, somente e só, sobre os princípios da Legalidade, da 

segurança jurídica e da continuidade do Serviço público.  

 

 

I- DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

Antes de adentrarmos no tema, é necessário tratar da origem do Estado e da 

essencialidade da existência e submissão ao contrato social, no nosso caso, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, as leis complementares, as leis ordinárias, e as demais 

leis que nos regem. Estamos submetidos a TODAS elas. A Constituição Federal de 1988 é que 

dá guarida às demais legislações, inclusive à lei 7.394/85 e ao Decreto Lei 92.790/86.  

Para Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jacques Rousseau, o que garantiria a paz 

social seria a elaboração de um contrato social. Os 3 divergem acercas de alguns pontos, como: 

o que é estado de natureza (estado do homem antes da civilização), das razões para a criação 

de um contrato social e o que seria o poder soberano garantidor desse estado de paz social. 

Para Hobbes, o garantidor seria o monarca, já que ele era monarquista e, portanto, defendia a 

monarquia absolutista; para Rousseau, o soberano seria o povo, a coletividade. Existem 

inúmeros outros importantíssimos pontos que poderiam tratar aqui sobre o contrato social, 

mas esse assunto se limitará apenas da principal importância que seria a garantia de 
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manutenção da paz social por meio do princípio da legalidade. Porém, esses 3 teóricos têm um 

ponto em comum: Existência de uma lei máxima que estaria acima de todos os integrantes da 

sociedade, e todos submeteriam sua vontade a ela para acabar com os conflitos de interesses 

oriundos do estado de natureza. 

A ausência de uma Lei Maior leva ao caos pois todos os homens não medirão 

esforços para defenderem os seus interesses. A lei, vem pacificar e criar instituições para aplicá-

las, retirando do povo a sua aplicação. Atualmente, fazer justiça pelas próprias mãos é crime 

previsto no código penal (art. 345 do CPB). 

Há uma semelhança entre um estado democrático de direito e um regime 

autoritário: Uma Constituição, uma hierarquia de normas. Instituto conhecido como pirâmide 

de Kelsen. Também, há uma diferença enorme entre eles: Na democracia, as leis estão acima 

de todos e todos devem obediência e respeito a elas; no estado autoritário/ditadura, as leis 

são uns meros amontoados de palavras sobre folhas de papel sem importância jurídica alguma 

que podem ser alteradas conforme vontade de uma pessoa ou grupo minoritário para atender 

interesses nada coletivos. Sendo aplicado aos demais apenas a parte da lei que interessa. Nas 

palavras de Maquiavel: “Aos amigos, os favores, aos inimigos, a lei”. 

Em uma ditadura, só vale a lei ou artigo de lei que atendam aos interesses de uma 

pessoa ou a um pequeno grupo. Na ditadura, as leis são interpretadas e aplicadas por melhor 

conveniência. Assim, uma das principais diferenças entre um estado democrático de direito e 

um regime autoritário é a obediência e o respeito às leis. 

A pirâmide de Kelsen é uma teoria que demonstra a hierarquia das normas. Assim 

seguem: Constituição Federal; Emendas Constitucionais; Leis Complementares; Leis Ordinárias; 

Leis Delegadas; Medidas Provisórias; Decretos Legislativos; Decretos Regulamentadores; 

Normas Complementares. 

Observem que a Resolução CONTER 19/2021, também conhecida como Regimento 

Eleitoral, é um ato normativo que regulamenta o processo eleitoral do sistema CONTER/CRTRs. 

Com isso, passamos a analisar a natureza jurídica desta resolução. A natureza 

jurídica do CONTER está definida no art. 12 do Decreto-Lei 92.790/86, que diz ser uma 

Autarquia Federal: 

“Art. 12. Os Conselhos Nacional e Regionais de Técnicos em Radiologia, criados 
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pelo art. 12 da Lei nº 7.394, de 29 de outubro de 1985, constituem, em seu 

conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade 

jurídica de Direito Público”. 

 

O Sistema CONTER/CRTRs compõe a administração indireta. É uma autarquia de 

direito público, criada por lei específica de competência do Presidente da República, que 

desempenha atividades próprias do Estado. 

Essas atribuições estão previstas no art. 13 do decreto-Lei 92790/86 que assim 

dispõe: 

“Art.13.  O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e os Conselhos 

Regionais de Técnicos em Radiologia são os órgãos supervisores da ética 

profissional e fiscalizadores do exercício da profissão.” (grifei) 

A forma de criação se dá por outorga. Ou seja, os Conselhos de Classe, como o do 

caso em questão, são criados pelo Estado com personalidade jurídica própria que transfere a 

titularidade da execução de um serviço público específico para esta nova entidade. Em outras 

palavras, é a descentralização por outorga. 

Uma dessas atribuições é o poder do CONTER de regulamentar situações jurídicas 

e está prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto-Lei 92.790/86 que assim dispõe: 

“Parágrafo único.  Na fiscalização do exercício da profissão, o Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia atuará na coordenação das atividades dos 

Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia e na normatização da 

matéria.” (grifei) 

Mas afinal, o que é o poder regulamentar? O poder regulamentar é o instituto de 

normatizar situações jurídicas não previstas em lei, porém autorizadas. Isto é, o Chefe do Poder 

Executivo transfere competências às entidades das administrações indiretas para que possam 

tornar aplicável a lei. 

O art. 5º, II da Constituição Federal de 1988 estabelece que ninguém será obrigado 

a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei. Isto é, quem tem competência 

para criar Leis é o Poder Legislativo. Os conselhos de classe são extensões do Poder Executivo. 

Dessa forma, não têm competência para criar lei, somente regulamentar. 

O poder regulamentar tem função normativa e sua única e principal função é 
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complementar o sentido da lei para a sua efetiva aplicação (art. 84, IV da CF/88). É uma função 

típica do Poder Executivo. 

No voto do Ministro Dias Toffoli no STF; RMS 27666 / DF; DIAS TOFFOLI; 

Julgamento: 10/04/2012; Primeira Turma, ele cita José Afonso da Silva: 

“O poder regulamentar não é poder legislativo, por conseguinte não pode criar 

normatividade que inove a ordem jurídica. Seus limites naturais situam-se no 

âmbito da competência executiva e administrativa, onde se insere. 

Ultrapassar esses limites importa em abuso de poder, usurpação de 

competências, tornando írrito o regulamento dele proveniente, e sujeito a 

sustação pelo Congresso Nacional (art.49, V). 

Doutrinariamente, pelo menos, o regulamento assemelha-se à lei em seu 

caráter geral, impessoal e permanente; mas dela se distingue não só por ser 

diferente o órgão que o estabelece, como por ser uma norma jurídica 

secundária e de categoria inferior à da lei (SILVA, 2007:484)” 

Por todo o exposto acima, resta claro alguns pontos: 

1- Quem possui a competência em criar as leis é o Poder Legislativo; 

2- O Sistema CONTER/CRTRs é uma Autarquia Pública Federal, uma entidade integrante da 

administração indireta; 

3- As atribuições da administração indireta são atos típicos do Poder Executivo conferidos a 

elas por outorga. Isto é, normatizar leis para sua perfeita aplicação; 

4- Os regulamentos não podem criar, extinguir ou limitar direitos.  

5- Os regulamentos que criam, extinguem ou limitam direitos são ilegais pelo fato de a 

entidade não possuir competência para tal, pois é EXCLUSIVA do Poder Legislativo; 

6- Levando em consideração a pirâmide de Kelsen, as normas inferiores não podem se 

sobrepujar às normas superiores sob pena de serem revestidas de ilegalidades e delas, não 

geram direitos adquiridos. 

 

I.1- DAS ILEGALIDADES DO PROCESSO ELEITORAL 

Após essa breve análise sobre o princípio da legalidade, hierarquia das normas e 

limites do poder de regulamentar. Passamos à análise de 4 situações previstas no Regimento 

Eleitoral que eivam os atos de ilegalidade e, daí, não surgem direitos, quais sejam: 
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1- Desrespeito ao prazo de 180 dias entre a publicação do edital de abertura do 

processo eleitoral e o início das eleições (art. 29, §4º do Decreto-Lei 92.790/86; 

2- Presença de funcionários do CONTER na equipe de apoio (art. 47, §3º do 

Regimento Eleitoral); 

3- A não eleição de um Conselheiro Nacional Efetivo e de um Conselheiro Nacional 

Suplente por Regional (art. 15 do Decreto-Lei 92.790/86); 

4- O não envio do processo eleitoral ao CONTER por parte das Comissões Eleitorais 

para homologação do pleito e não envio do relatório da CNRE para o CONTER 

(art. 114 caput do Regimento Eleitoral). 

É importante observar que não serão apontadas todas as ilegalidades ocorridas no 

pleito, porque as ilegalidades além das citadas acima, não comprometem o processo eleitoral 

como um todo. Contudo, essas 4 citadas, no estado em que o processo se encontra, fase de 

homologação do pleito consoante calendário eleitoral, são irreversíveis à correção dos atos em 

harmonia com o art. 114, §4º do Regimento Eleitoral. Em outras palavras, a Comissão Nacional 

de Recursos Eleitorais, considerou o pleito finalizado e encaminhou os relatórios das Comissões 

Eleitorais e sua ata pela homologação do pleito, como disposto no calendário eleitoral. 

 

 

ITEM “1” – DO PRAZO DE 180 DIAS 

O Decreto-Lei 92.790/86, em seu art. 29, §4º dispõe: 

“Art. 29. O voto é pessoal e obrigatório em toda eleição, salvo doença ou 

ausência comprovadas plenamente. 

(...) 

§ 4º As eleições para os Conselhos Nacional e Regionais serão anunciadas no 

Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos dos respetivos conselhos, com 

antecedência de, no mínimo, cento e oitenta dias, observado o disposto nos 

regimentos eleitorais do Conselho Nacional e dos Conselhos Regionais.” 

(grifei) 

Entende-se que o prazo de 180 dias deve ser considerado entre a publicação no 
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Diário Oficial da União e nos sítios eletrônicos dos respectivos conselhos da abertura das 

eleições até seu primeiro ato, qual seja: INSCRIÇÃO DOS REGISTROS DE CANDIDATURA. 

Este dispositivo tem como principal objetivo tornar as eleições mais democrática 

dando oportunidade a todos de se inscreverem e, até mesmo, de ter conhecimento da abertura 

do pleito. 

Nessas eleições, houve um erro gravíssimo sobre esse ponto, pois, os organizadores 

entenderam que as eleições se iniciam com a publicação do edital até a homologação dela. 

Em ordem cronológica, observa-se os atos do processo eleitoral: 

1- 24/11/2021 - Publicação do novo Regimento Eleitoral; 

2- 03/12/2021 - Publicação da abertura das eleições no Diário Oficial da União; 

3- 03/01/2022 até 21/01/2022 – Prazo para registro de candidatura (calendário 

eleitoral); 

4- 03/05/2022 até 05/05/2022 – Pleito eleitoral; 

5- 27/05/2022 – Conclusão dos trabalhos pelas Comissões Eleitorais com 

elaboração de Ata e encaminhamento da mesma ao CONTER; 

6- 30/05/2022 até 01/06/2022 – Elaboração de Relatório Final Conclusivo e o 

encaminhamento do mesmo à Diretoria do CONTER; 

7- 01/06/2022 – Deliberação pela homologação ou não do pleito; 

8- 03/06/2022 – Publicação da homologação do pleito no Diário Oficial da União; 

Houve, ainda, uma reformulação do calendário eleitoral para atender uma 

determinação judicial de novas eleições para a 19ª Região, mas não vem ao caso. Pois o 

primeiro calendário eleitoral publicado é que compromete todo o pleito. 

Repare que, entre a publicação do edital até a homologação do pleito, há 

exatamente 180 dias. Reprisando: O prazo de 180 dias deveria ser entre a publicação do edital 

da abertura do pleito eleitoral até a data inicial para o registro de candidaturas.  

O que houve foram absurdos 30 dias para divulgação das eleições no período de 

final de ano, próximo aos feriados de Natal e Ano Novo.  Categoria toda foi pega de surpresa. 

Um verdadeiro ato antidemocrático. Não houve oportunização de ampla divulgação à categoria 

de um dos momentos mais importantes que é o exercício do voto. Votar e ser votado. Instituto 

reconhecido e reverenciado em todos os países democráticos. 
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Assim, o processo eleitoral desrespeitou o prazo de 180 dias entre a publicação 

do edital e o início das eleições previsto no decreto-lei 92.790/86, tornando o pleito todo 

ilegal. 

 

 

ITEM “2” – DA PRESENÇA DE FUNCIONÁRIOS DO CONTER NA EQUIPE DE APOIO 

O art. 47, § 3º do Regimento Eleitoral dispõe: 

“§3º Os membros da CNRE e da equipe de apoio não poderão ter nenhum grau 

de parentesco com candidatos, empregados, prestadores de serviços, 

Conselheiros Efetivos ou Suplentes do respectivo CRTR, ou do CONTER.” 

Este dispositivo é bem claro quando diz que os membros da equipe de apoio não 

poderão ter nenhum grau de parentesco com candidatos, empregados, prestadores de 

serviços, Conselheiros Efetivos ou Suplentes do respectivo CRTR, ou do CONTER. 

 A intenção dos Conselheiros Nacionais que elaboraram este dispositivo é 

justamente a não interferência política do sistema no processo eleitoral. Contudo, o que se 

observa é que todos os membros da equipe de apoio eram funcionários do CONTER, inclusive, 

o ex-assessor jurídico, o Dr. Marcos Eduardo Floriano, era assessor jurídico da equipe de apoio, 

participando diretamente nas decisões das comissões eleitorais, por meio das reuniões virtuais 

gravadas e da CNRE nos atos da equipe de apoio e levando fatos que ocorriam em reuniões 

plenárias do CONTER para a CNRE, na tentativa de afastar um grupo de conselheiros de suas 

funções, por meio de procedimento eleitoral para suspensão dos mandatos, algo não 

vislumbrado na legislação pátria vigente. 

No MSCiv 1023329-72.2022.4.01.3400, o juiz, em sede de liminar se manifestou no 

sentido de “com essas considerações, DEFIRO a liminar para impedir que o CONTER aplique aos 

impetrantes a medida de afastamento cautelar de seus mandatos, conforme item da pauta da 

4ª Sessão da IV Reunião Plenária Extraordinária de 2022 do 7º Corpo de Conselheiros do 

CONTER.” 

Esse exemplo é o mais divulgado entre a categoria, pois houve uma tentativa 

arbitrária de afastar conselheiros eleitos democraticamente pelo voto direto. Com isso, resta 

demonstrada a interferência política do Sistema CONTER/CRTRs no processo eleitoral. 
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Outra forma bem nitida de interferência política ocasionada nessas eleições é o 

próprio Dr. Marcos Floriano, indicado a membro da equipe de apoio à CNRE e funcionário do 

CONTER que, após ser exonerado de seu cargo de advogado, veio a EXIGIR à Diretoria Executiva 

do CONTER a sua participação nas Eleições da Junta Governativa, como candidato, indicando 

como seu procurador o Dr. Luciano Guedes, também candidato as Eleições do Nacional pelo 

CRTR 13ª Região, claramente demonstrando que houve a participação jurídico-política por 

parte de ambos nas Eleições do Sistema que viciaram seus procedimentos, desde seu 

nascedouro. 

Ora como pode, nesse sentido um EX-GESTOR e candidato passar a advogar contra 

o próprio Sistema, e o ex-advogado passar a solicitar cargo de gestor no Sistema, alegando 

direitos oriundos de suas funções, são ilegal e imoral os atos contra todo o Processo Eleitoral, 

ilegais e sem precedentes.  

Por fim, e não menos importante, o Dr. LUCIANO GUEDES pleiteia judicialmente 

contra o próprio Regimento Eleitoral, representando o ex-conselheiro Sr. Antonio Eudes de 

Oliveira, em ação de mandato de Segurança nº 1038375.04.2022.4.01.3400 contra o Conselho 

Nacional de Técnicos em Radiologia, oriundo de direitos eleitorais.  

Por fim, e mais grave, recebido por essa Diretoria, duas DENUNCIAS contra os 

membros eleitos para os cargos de Conselheiros do Nacional da 3ª, 5ª, 8ª, 9ª, 13ª, 15ª, 16ª e 

19ª Região, sobre supostos crimes que insurgem contra a ordem democrática e contra os 

ditames eleitorais, ambos usurpando das prerrogativas regimentais e forjando documento 

plúblico, que deve ser utilizado na manutenção do sequestro de todo o Sistema em comum 

acordo exposto no referido documento forjado. E não pode deixar de ser mencionado, que, 

atualmente dois Regionais a 4ª e 5ª Região se encontram em vários atos temerários contra o 

sistema CONTER/CRTRs.   

Dessa forma, com a interferência política do sistema nas eleições, infringe o 

dispositivo do regimento eleitoral acima transcrito contaminando todo o processo. Vício, 

nesse momento insanável, tornando os atos em que a equipe de apoio participou eivados de 

ilegalidade. 
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ITEM “3” – A NÃO ELEIÇÃO DE UM CONSELHEIRO NACIONAL EFETIVO E DE UM 

CONSELHEIRO NACIONAL SUPLENTE POR REGIONAL (ART. 15 DO DECRETO-LEI 92.790/86) 

O regimento eleitoral, em seu art. 17 coaduna com o Decreto-Lei 92.790/86 quando 

diz que cada jurisdição deverá eleger 1 (um) conselheiro efetivo e 1 (um) suplente para compor 

o Plenário do CONTER. 

Entretanto, o §2º do art. 19 do mesmo dispositivo afronta norma hierarquicamente 

superior (Decreto-Lei 92.790/86) quando diz: 

“§2ª O CRTR que não eleger candidatos às eleições para o Corpo de 

Conselheiros do CONTER ficará sem candidato da jurisdição na 

composição do Nacional.” 

Ora, o Regimento Eleitoral é norma hierarquicamente inferior ao Decreto-Lei que 

institui e estabelece diretrizes mínimas para elaboração de regulamentação de competência 

do CONTER. 

Dessa forma, esse dispositivo já nasceu ilegal, não devendo surtir efeitos. Contudo, 

não foi isso que se observou durante todo o processo eleitoral. Inclusive, a CNRE poderia não 

respeitar esse dispositivo – que era o óbvio, e elaborar novo calendário eleitoral para atender 

a exigência prevista no art. 15 do decreto-Lei citado que assim dispõe: 

“Art. 15.  Cada Conselho Regional instalado indicará um conselheiro 

titular e o respectivo suplente para compor o Conselho Nacional de 

Técnicos em Radiologia, escolhidos por meio de processo eleitoral.” 

Observe que o art. 15 não menciona a possibilidade de ausência de representação 

por regional. Afirma, sim, que cada regional deve ter um representante efetivo e suplente 

escolhidos por processo eleitoral. 

O art. 84 da Resolução CONTER 19/2021 estabelece: 

“Art. 84. Em havendo revogação ou invalidação de determinados atos da 

Comissão Eleitoral e da Comissão de Recursos em virtude de decisões 

administrativas e judiciais, ou havendo casos fortuitos ou de força maior, a 

CNRE poderá organizar um novo Calendário Eleitoral, ou ajustá-lo, 

aproveitando os atos válidos e observando o seguinte:” (grifei) 

A ausência de representação por regional ao cargo de conselheiro nacional efetivo 

e suplente logo após o indeferimento de registro de candidatura poderia ser evitada com a 
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organização ou reajuste do calendário eleitoral alegando caso fortuito. Não foi feito. 

Só foram eleitos 09 Conselheiros Nacionais que assumirão a efetividade e, 

somente, 02 Conselheiros Nacional Suplentes, restando sem representantes, 08 regionais para 

Conselheiro Efetivo e 15 Regionais para Conselheiros Suplentes. 

Assim, o processo eleitoral desrespeitou as disposições contidas no decreto-lei 

que impõe a representação de cada regional com um conselheiro nacional efetivo e um 

suplente. 

 

 

ITEM “4” – DESRESPEITO AO ART. 113 DO RE POR PARTE DAS COMISSÕES ELEITORAIS. 

A CNRE não incluiu no calendário eleitoral a entrega dos processos eleitorais por 

parte das comissões eleitorais, consoante art. 113 do RE, o que comprometeu o pleito, haja 

vista que não há como homologá-lo sem poder analisar documentos necessários que 

demonstram o modo como os atos foram realizados, o que, até a presente data, não existou, 

por parte de alguns Regionais, o seu envio. Como as Eleições são unificadas, não pode haver 

homologação em partes, sendo um pleito geral e unificado.  

A ASSEJUR apenas recebeu, de forma parcial os processos eleitorais de alguns 

Regionais, que não cumpriram os moldes do art. 113 do RE, isto posto, impossibilitam a 

homologação do pleito. 

No Relatório da CNRE, consta um erro gravíssimo que infringe uma decisão judicial 

e traz uma realidade totalmente equivocado sobre o pleito, qual seja: o candidato José Marcos 

dos Santos Neto conseguiu, via pedido liminar em mandado de segurança (1019936-

42.2022.4.01.3400) concorrer ao pleito. Ele concorreu e foi eleito. Contudo, no relatório da 

CNRE consta que nenhum mandado de segurança prosperou e que o candidato em questão 

aparece como indeferido. 

Dessa forma, não existe qualquer tipo de possibilidade de homologar o pleito pois 

os processos eleitorais não foram apresentados e o relatório da CNRE consta informação falsa. 

Se esse erro grotesco foi identificado, quais outros seriam apontados caso fossem 

apresentados, tempestivamente, os processos eleitorais? Provavelmente, muitos.  
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II- DA SEGURANÇA JURÍDICA 

O princípio da segurança jurídica no direito administrativo brasileiro é como se 

fosse uma mola mestra da ordem jurídica, é fundamental quando se fala, uma vez que ligam 

as exigências da vida moderna dando maior estabilidade as situações jurídicas, principalmente 

naquelas que apresentam vícios de ilegalidade. Esse princípio é uma das questões principais ao 

direito, assim é impossível ver o direito sem o princípio da segurança jurídica. 

“a segurança jurídica é geralmente caracterizada como uma das vigas mestras 

do Estado de Direito. É ela, ao lado da legalidade, um dos subprincípios 

integradores do próprio conceito de Estado de Direito1”. 

“O princípio da segurança jurídica encontra-se espraiado em todo o 

ordenamento jurídico, de forma direta, como no caso do art. 2º, da Lei nº 

9.784/99 – Lei do Processo Administrativo, que consagra o princípio da 

segurança jurídica como norte condutor da administração pública brasileira ou 

de forma implícita, quando no texto constitucional, art. 5º, XXXIX, garante que 

o crime a pena depende da lei prévia em tal sentido2”. 

Assim, quando a Carta Magna garante, que a lei não pode prejudicar a coisa julgada, 

deixa claro que o instrumento hábil de proteção do instituto não pode ser violado por lei que 

foi criada posteriormente que possibilita tal status. Assim, a segurança é, pois, a paz jurídica, a 

confiabilidade e a credibilidade dos cidadãos de que as condutas por eles praticadas serão 

garantidas, desde que, obviamente, previstas como condutas lícitas pelo sistema jurídico. 

A segurança jurídica é, sem dúvida, um direito fundamental, para fins de aplicação, 

sob a premissa da previsibilidade e a confiança nas normas válidas e existentes no sistema 

jurídico. 

Sendo assim, por boa fé, os profissionais das técnicas radiológicas presumem que 

seus direitos haverão se for conferido, ocasionados por uma norma, que presumidamente seria 

legal, como, pois, falamos do Regimento Eleitoral.  

Pois bem, pelo que vimos a NORMA Eleitoral do Sistema votada, sendo a Resolução 

CONTER 19/2021, não atingiu ao seu fim, qual seja, eleger o CORPO DE CONSELHEIRO DO 

                                                           
1 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2001. 
2 VALIM, Rafael Ramires Araújo. O princípio da segurança jurídica no direito administrativo brasileiro. São Paulo: 
Malheiros. 2010. 
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SISTEMA, no qual pelo Decreto Lei teriam vagas para os cargos de Conselheiros efetivos e 

suplentes de 17 Regionais e do CONTER.  

Pois bem, o decreto alerta para a composição do CONTER, deverá ser composto por 

dois membros (efetivo e suplente) de cada Regional, sendo indicados, através de eleições esses 

Conselheiros. Assim na formatação atual deve ter 34 Conselheiros, sendo que 17 efetivos e 17 

suplentes. Nota-se que não atingiu o RE sua finalidade, portanto as eleições não cumpriram 

seus objetivos.  

"A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) enfatiza que o 

sufrágio universal é um direito humano básico. A ampliação da cidadania 

política é um vetor de aperfeiçoamento das democracias, crucial para 

que os Estados modernos equalizem os conflitos que se desenvolvem no 

bojo do interesse público e aprimorem as políticas públicas e os serviços 

públicos que oferecem à sociedade3." 

Assim, na oferta de direitos e deveres cabe à administração pública se ater a seus 

atos e pauta-los pela legalidade e segurança jurídica, para aperfeiçoar seus atos e o direito dos 

que tutela, nesse diapasão, nota-se que, atualmente, o Direito de votos dos profissional foram 

cerceados já que o Sistema do CONTER/CRTRs estava com falhas no cadastro geral dos seus 

profissionais, ocasionado cerceamento do direito dos profissionais a votarem. Resultando em 

um Processo Eleitoral não representativo.  

Sobre a segurança jurídica de homologar um processo Eleitoral que em sua 

conclusão será pela Eleição indireta de 75% dos seus representantes é ocasionar de fato a 

usurpação dos direitos dos profissionais. Em que pese irá transcorrer sobre a 

representatividade eleitoral dos CRTRs e do CONTER, em planilha anexa: 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/sufragio-universal.htm 
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Assevera que 8,5% dos profissionais aptos a votar, conforme planilha, 

representaram os votos válidos, demonstrando a baixa vontade de representatividade. Assim, 

de fato, 83,33% dos profissionais de todo o país não tiveram oportunidade de voto, sendo 

impedidos de votar, constando que essas eleições, em que pese, receber 8,5% dos profissionais 

do país às urnas, não demonstra o objetivo a qual se destina4.  

O que assevera essa situação, é que o processo eleitoral não cumpriu seu papel, 

sendo processo FRACASSADO, não obtendo seu fundamental objetivo, que seria eleger os 

representantes dos profissionais das técnicas radiológicas, sendo que, atualmente, através do 

extrato dos candidatos, nem o CONTER e nem os Regionais obtiveram seus cargos preenchidos. 

Vamos analisar o instituto do processo administrativo, diante de suas 

fundamentações e suas consequências jurídicas, mas, antes disso, não podemos esquecer de 

ponderar alguns conceitos preliminares. 

                                                           
4 Fonte portal da Transparência Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia- CONTER  

REGIONAL 

   VOTOS VOTOS VOTOS VOTOS  % DE 

INSCRITOS APTOS A 
VOTAR % APTOS VÁLIDOS VÁLIDOS EM 

BRANCO NULOS INADIMP. INADIMP. 

CRTR 1 3497 838 23,96% 699 83,41% 62 77 2659 76,04% 
CRTR 2 3842 518 13,48% xxx xxx xxx  3324 86,52% 
CRTR 3 8937 1216 13,61% 1030 84,70% 81 105 7721 86,39% 
CRTR 4 23374 598 2,56% 341 57,02% 73 184 22776 97,44% 
CRTR 5 33641 8814 26,20% 5191 58,89% 1290 2333 24827 73,80% 
CRTR 6 7623 1416 18,58% xxx xxx xxx  6207 81,42% 
CRTR 8 9727 751 7,72% 458 60,99% 100 193 8976 92,28% 
CRTR 9 6025 1220 20,25% 867 71,07% 118 235 4805 79,75% 
CRTR 10 4627 1338 28,92% 0 xxx xxx Xxx 3289 71,08% 
CRTR 11 3475 1137 32,72% 0 xxx xxx Xxx 2338 67,28% 
CRTR 12 2557 654 25,58% 544 83,18% 49 61 1903 74,42% 
CRTR 13 2060 101 4,90% 64 63,37% 18  1959 95,10% 
CRTR 14 5225 832 15,92% 478 57,45% 123 231 4393 84,08% 
CRTR 15 4913 1240 25,24% 959 77,34% 124 157 3673 74,76% 
CRTR 16 3961 716 18,08% 458 63,97% 100  3245 81,92% 
CRTR 17 5265 326 6,19% 260 79,75% 31 35 4939 93,81% 
CRTR 19 3925 402 10,24% 356 88,56% 20 32 3553 90,52% 

TOTAL 132674 22117 16,67% 11705 52,92% 2189 3643 110557 83,33% 
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                O processo administrativo pode ser entendido como a sequência de procedimentos 

adotados pela Administração Pública para alcançar seus objetivos previstos em lei. Assim, 

podemos considerar o processo administrativo como o conjunto de atos e ações realizadas pela 

Administração Pública, bem como pelos particulares envolvendo a Administração, para 

alcançar determinado fim. 

                 O fim de um processo administrativo ELEITORAL do Sistema CONTER/CRTRs, sua 

finalidade específica e qual seu único objetivo é baseado no próprio Regulamento Eleitoral do 

CONTER, RES.19/20215 no seu artigo 1º relata seu objetivo.  

Art. 1º O Processo Eleitoral para renovação da composição dos 

membros do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia 

(CONTER) e dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia 

(CRTRs) obedecerá às disposições contidas neste Regimento 

Eleitoral, que disciplina as regras para eleições aos cargos de 

Conselheiro Nacional e Conselheiro Regional. 

                    Sendo assim, o Processo Administrativo Eleitoral tem, como único objetivo, a 

RENOVAÇÃO da composição dos membros do CONTER e de todos os 17 Regionais. E por 

clareza, como já acima mencionado, essas composições pelo Decreto Lei 92790/86 a 

configuração dos Conselhos dar-se-ão da seguinte forma, CONTER – 34 vagas e cada Regional 

– 18 vagas. 

                       Metade dessas vagas estão preenchidas de conselheiros efetivos e a metade para 

conselheiros suplentes. E atualmente, na formatação que é encontrado, houve VACÂNCIA de 

vagas para esses cargos, que não foram preenchidos, sendo o próprio Regimento Eleitoral 

silencioso nesse aspecto. 

                         A razão de existir do processo administrativo, portanto, é coordenar e 

procedimentalizar as decisões e atos administrativos do Poder Público, no caso aqui o PAD 

Eleitoral, criando regras claras, transparentes, legais, que respeitem o contraditório e a ampla 

defesa, bem como seja oficial.  

                                                           
5 http://www.conter.gov.br/uploads/eleicoes/resconter192021.pdf  
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                   Assim, se atendo ao princípio da SEGURANÇA JURÍDICA, qual seria para o CONTER e 

os CRTRs homologar um processo FRACASSADO e DESERTO, posto não se conseguiu chegar no 

seu único objetivo, que é a renovação do seu Corpo de Conselheiros. 

                   Para responder essa questão basta olharmos o que é o CORPO DE CONSELHEIRO dos 

Conselhos de Radiologia, vejamos a norma: 

Lei 7394/85: Art. 12 - Ficam criados o Conselho Nacional e os 

Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia (vetado), que 

funcionarão nos mesmos moldes dos Conselhos Federal e 

Regionais de Medicina, obedecida igual sistemática para sua 

estrutura, e com as mesmas finalidades de seleção disciplinar e 

defesa da classe dos Técnicos em Radiologia. 

Decreto 9279/86: Art. 13. O Conselho Nacional de Técnicos em 

Radiologia e os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia 

são os órgãos supervisores da ética profissional e fiscalizadores 

do exercício da profissão. grifei 

 

                   Assim, O Corpo de Conselheiros do CONTER e Regionais, são os que administram os 

mesmos, não existindo o próprio sistema sem a formatação dos seus membros, seria uma 

empresa sem posição de chefia, ou uma casa sem moradores. 

                 É tão importante o Corpo de Conselheiros , que sem ele não poderá o sistema 

prosperará. Assim, dito isto o PROCESSO ELEITORAL do Sistema CONTER/CRTRs dito inovador, 

em sua formatação, relatada em outrora em dissonância ao próprio decreto 92.790/86, e 

trouxe para o Sistema um fracasso diante de seu próprio objetivo, tornando o processo 

Eleitoral do Sistema CONTER/CRTRs deserto e seus cargos continuam VACANTES, não podendo 

subsistir.  

               Ainda assim, se faz necessário, para tentar analisar possibilidades de homologação, 

buscar no próprio regimento meios para sanear a frustação do Processo Eleitoral, porém o 

único artigo que menciona possíveis possibilidades de suplementação dos cargos vagos, dar-

se-iam da seguinte forma, vejamos: 
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RESOLUÇÃO 19/2021 

CAPÍTULO I SEÇÃO I DA COMPOSIÇÃO PARA O CONSELHO 

REGIONAL  

Art. 13. Os Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia deverão 

eleger até 9 (nove) Conselheiros efetivos e até 9 (nove) suplentes por 

voto direto para compor o Corpo de Conselheiros do CRTR. §1º Os 

cargos de Conselheiros efetivos e suplentes serão preenchidos por 

investidura no computo da maioria de votos válidos, sendo 

considerados os 9 (noves) candidatos mais bem votados em ordem 

decrescente, como Conselheiros Efetivos, e a partir do 9º candidato até 

o 18º candidato mais votado, em ordem decrescente, como 

Conselheiros Suplentes.  

§2º Na hipótese de desistência do direito à investidura e diplomação, 

haverá a convocação do próximo candidato mais bem votado, segundo 

a ordem de classificação da apuração final. 

 §3º Em caso de não preenchimento da totalidade das vagas de 

Conselheiros efetivos e suplentes para o CRTR, o Plenário do CONTER 

indicará os nomes de profissionais da jurisdição do CRTR, observado os 

critérios de elegibilidade e impedimentos do presente Regimento, para 

completar o quadro de Conselheiros efetivos e suplentes.   

               Nota-se que, pelo próprio Regimento Eleitoral, não caberia uma suplementação de 

cargos para REGIONAIS, que não obtivessem nenhum candidato, como atualmente ocorre para 

com os Regionais da 10ª, 11ª e 14ª. 

                Nessa formatação, não há como suplementar os cargos vagos nesses Regionais que 

não obtiveram nenhum candidato, ocasionando a VACÂNCIA de 100% do seu pleno, sendo que 

a norma eleitoral, APENAS E SÓ, oportuniza ao plenário do CONTER, suplementar seus cargos 

que não foram completados, indicando os vacantes. Lembrando que a administração pública é 

regida pela legalidade, então seus atos estão amarrados às normas que os instituem.  
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                 Assim, consequentemente o Regional não terá plenário para gerir a sua gestão 

administrativa necessária para continuidade do serviço público, sendo uma insegurança 

jurídica a paralisação dos trabalhos da administração pública naqueles Regionais mencionados.  

                 Diferente disso, em toada, seria ELEGER plenário dos Regionais por Eleições Indiretas, 

o que é proibido por Lei, conforme copiado anexo: 

Art. 15. Cada Conselho Regional instalado indicará um 

conselheiro titular e o respectivo suplente para compor o 

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, escolhidos por 

meio de processo eleitoral. (Redação dada pelo Decreto nº 

9.531, de 2018)  

§ 2º A eleição dos conselheiros de que trata o caput ocorrerá 

pelo voto direto dos profissionais inscritos nos respectivos 

Conselhos Regionais. grifei 

                 Nessa mesma análise, notamos que se encontra o Plenário do CONTER, que 

atualmente só se elegeram nove efetivos e três suplentes, sendo esvaziado o plenário do 

CONTER e ocasionado VACÂNCIA de seus cargos, e consequentemente ocasionando a 

interrupção do serviço público do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia. 

               Insta frisar ainda que, atualmente nessa formatação do extrato eleitoral, há cargos 

vacantes, tanto para o Nacional quanto para o Regional, nos Regionais, respectivamente, nos 

Regionais da 10ª, 11ª e 14ª. Esses Regionais foram esvaziados em seus Corpos de Conselheiros, 

em seus dois cargos, em consonâncias ao descumprimento do Regimento Eleitoral quanto ao 

princípio da legalidade.  

                Em se tratando do princípio da SEGURANÇA JURIDICA, não há condições dos atos 

administrativos se perpetuarem da maneira que se encontram, eivados quanto a seus 

objetivos, posto ocasionam danos ao erário e a descontinuidade do serviço público, que vão de 

encontro com os interesses da categoria profissional.  

               Nessa toada, cabe a Diretoria Executiva SOMENTE aprovar atos que se norteiem 

quanto à segurança jurídica em detrimento ao Sistema Nacional da Radiologia, porque, caso 

contrário, importariam em atos contrários à lei, contrários às normas e aos princípios 
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administrativos, e principalmente contrários às necessidades e interesses da profissão das 

técnicas radiológicas.  

 
 

III- DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO 

O princípio da continuidade do serviço público, como é de se depreender, significa 

que os serviços públicos não devem ser interrompidos dada a sua natureza e relevância, pois 

são atividades materiais escolhidas e qualificadas pelo legislador como tais em dado momento 

histórico, em razão das necessidades de determinada coletividade.  

Como a qualificação, por lei, de determinadas atividades como serviços públicos, 

tem o condão de retirá-las do domínio econômico por afigurarem-se imprescindíveis à 

coletividade – motivo pelo qual sua titularidade passar a ser do Estado e, consequentemente, 

o seu regime jurídico norteador, regime de direito público – devem as mesmas ser contínuas, 

consistindo tal dever em um dos princípios jurídicos próprios desse regime, qual seja o princípio 

da continuidade.  

Seu surgimento, se deu na França, pela sistematização feita por Louis Rolland de 

premissas obrigatórias para os serviços públicos conhecidos como “Leis de Rolland”. Segundo 

Gilles J. Guglielmi6, hoje, na França, possui valor constitucional:  

“O princípio da continuidade dos serviços públicos é a versão 

administrativa do princípio da continuidade do Estado. Para a teoria do 

serviço público que não considerava o Estado senão como um feixe de 

serviços público, o valor deste princípio é fundamental. Hoje, o princípio 

da continuidade dos serviços públicos é um princípio com valor 

constitucional. O Conselho de Estado igualmente sublinhou sua 

importância qualificando-o como ‘princípio fundamental, o que 

significa, certamente, que se trata de um princípio geral do direito”. 

                                                           
6 GUGLIEMI, Gilles. Introduction au droit des services publics, pp. 45-46 apud DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas, pp. 346-347.  
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Assim, cabe ao administrador público a obrigação de servidão a Lei, e consequentemente a 

relação de submissão a ela, vejamos ainda sobre continuidade do serviço público: 

“Art. 7º Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078, de 11 de setembro de 
1990, são direitos e obrigações dos usuários: 

I - receber serviço adequado”. 

Ainda no plano infraconstitucional, o princípio da continuidade do 
serviço público foi ainda positivado no Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8.078/1990) promulgado em obediência aos art. 5º, 
XXXII,11  e 170, V,12 da Constituição  da República, nos seus art. 6º, X e 
22 que assim determinam: 

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 
aos essenciais, contínuos”. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello o princípio da continuidade do serviço 

público significa “a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que 

não seja suspenso ou interrompido7”.  Para esse jurista trata-se de “um subprincípio, ou, se 

quiser, princípio derivado, que decorre da obrigatoriedade do desempenho de atividade 

administrativa” que, por sua vez deriva do princípio fundamental da “indisponibilidade, para a 

Administração, dos interesses públicos 8”.  

Assim, não se discute o dever de continuidade da prestação do serviços 

públicos pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes pois uma vez assim qualificada a atividade 

material fruível individualmente deve ser ofertada permanentemente por força do art. 175 da 

Constituição da República e do  sobreprincípio da indisponibilidade do interesse público. 

Tampouco se discute a possibilidade jurídica de interrupção do fornecimento de 

serviços públicos nas hipóteses legais, seja por emergência.  Contudo, em se tratando de 

serviços em que por lei foi aposto o adjetivo público, vez que essenciais à vida, à saúde e à 

                                                           
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. P.126 
8 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. p. 84 
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dignidade humana, a interrupção de sua prestação, só é legítima se não afetar tais valores e 

direitos constitucionalmente garantidos aos usuários, pois, em tais hipóteses, haveria inversão 

da ordem constitucional e ao objetivo fundamental de nossa República.  

Concluindo aqui, no caso em tela, que a DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO 

poderá e deverá ser evitada, inclusive com novas normativas e preenchimento de lacunas que 

descumpriram a lei e os regramentos pátrios sobre a profissão das técnicas radiológicas, em 

relação a norma eleitoral vigente no âmbito do CONTER e CRTRS.  

 

 

IV- DA HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL 

                        O Pleito Eleitoral do CONTER/CRTRs, após a sua conclusão, deverá ser 

homologado, nos termos do Processo Eleitoral, instituido pela Res. 19/2021, anexo.  

CAPÍTULO X DA HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO ELEITORAL  

Art. 113. Após concluídos todos os trabalhos com a assinatura e 

juntada da Ata final, o presidente da Comissão Eleitoral enviará o 

processo eleitoral para homologação pelo CONTER, conforme prazo 

estabelecido no calendário eleitoral.  

                       Nota-se que, em passo da finalização do processo, não houve o envio tempestivo de todos 

os processos pelos Presidentes das Comissões ao CONTER, especificamente, por parte dos Regionais: 

2ª, 4ª,  10ª, 11ª, 14ª, 16ª e 17º, isto posto, é caso muito grave, tão importante que é requisito legal para 

homologação do pleito após findo o processo, e teve capítulo próprio para ele. Para esse fato, a CNRE 

deveria, com base nesses processos, fazer seu relatório final, o que não houve, constando para tal o 

prazo de 10 dias, que também não foi cumprido pela CNRE, posto o relatório final apresentado é uma 

forma genérica, posto que a CNRE não estava com as cópias dos processos administrativos.   

Art. 114. A Comissão Nacional de Recursos Eleitorais deverá elaborar, 

no prazo de até 10 (dez) dias, o Relatório Final e Conclusivo não 

vinculativo, sobre o Pleito Eleitoral. §4º Na hipótese de mandato 

provisório exercido por junta governativa, caberá a esta a 

homologação do pleito eleitoral, a convocação dos candidatos eleitos 

a posse e a publicação em Diário Oficial da União. Grifos.  
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     Assim, conclusivo é que os relatórios da CNRE não tiveram por base as cópias dos atos 

administrativos correlatos aos Processos Eleitorais,  e nem sua análise, isto posto, estes não foram 

encaminhados na forma do RE. Mesmo assim, o próprio Regimento manciona que o RELATÓRIO FINAL 

da CNRE não é vinculativo, ou seja, deverá ser apreciado como parte do Processo Eleitoral, mas não 

vincula as decisões administrativas sobre o Processo Eleitoral e sua homologação, podendo ser 

dispensado diante dos fatos alegados. 

Assim, o que foi notado é que a CNRE, nesse ponto, deu causa a duas situações que 

influenciaram no prejuizo do pleito, a primeira é que não consta dentro do CALENDÁRIO ELEITORAL 

todos os prazos regimentais, foi realizado um CALENDÁRIO incompleto do Processo Eleitoral, ficando 

sem prazo, a titulo de exemplo, para as campanhas eleitorais, e,  houveram impugnações de 

candidadatos que não apresentaram prestação de contas, sem mencionar no calendário período a 

respeito de como iria ocorrer a campanha eleitoral. 

Outro fato é que não houve no calendário prazo para entrega dos Processos Eleitorais pelas 

Comissões Eleitorais, e, ainda, não há data de posse para o novo Corpo de Conselheiros eleito. 

Resultando em um calendário malfadado, que sequer foram cumpridos pela CNRE e nem pelas 

Comissões Regionais. Equivocos estes que custam a lisura do processo e a publicidade dos seus atos.  

Cristalino que não cumpriram com seus prazos e deram causa a falhas insanáveis no processo eleitoral, 

posto viciado se encontra, no seu estado atual e conclusivo, quanto a prazos e relatórios e sua devida 

homologação.   

É importante salientar, que, embora esses vícios tenham sido ocasionados, a CNRE poderia 

ter reanalizado esses prazos antes da conclusão, porém, mesmo ciente não o fez, deixando o processo 

com vícios que não podem ser sanados pela Diretoria Executiva desta Nacional.  

 

CONCLUSÃO   

Por oportuno, OPINA esta ASSEJUR, pela não homologação do Pleito Eleitoral, 
motivado pela ausencia de documentos essenciais que embasariam a homologação desta 
Diretoria posto não se apresenta satisfatoriamente, que prejudicou a sua análise do pleito, que 
não foram formalizados devidamente pelas Comissões Regionais Eleitorais, conforme Art. 113, 
e também pela Comissão Nacional de Recurso Eleitoral, art 114, ambos da Res.19/2021. 

 Ainda assim, indicamos a análise quanto aos princípios constituicionais que não 
foram vislumbrados pelo Regimento Eleitoral em comento, quanto à legalidade, art.15, art.29, 
paragrafo 4º do Decereto 92.790/86, e paragrafo 3º da Res. CONTER de nº 19/2021, quanto à 
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segurança jurídica e à continuidade dos serviços públicos tão essenciais ao pleito.  
Verificar condutas contrárias ao Pleito Eleitoral, caso haja, que tenham 

prejudicado, pelos membros das Comissões Regionais e Nacionais de Recurso, por algum 
candidato, que constituiram em si, nesse momento, a não homologação do pleito do Sistema. 

Por fim, caso seja necessário, a reformulação do Regimento Eleitoral, para novas 
Eleições, com integro cumprimento do Decreto Lei 92790/86, objetivando suprir a vacancia do 
Corpo de Conselheiro do CONTER e dos CRTRs, ocasionado pelo malfadado Processo Eleitoral 
em comento, embora realizado e finalizado atualmente não cumpriu seu único objetivo.  

 
 

Eis o parecer. 
Submetido à apreciação. 
 
 

 
 
 
Brasília, 27 de Junho de 2022. 
 

 
Myriam Lins de O. Marques 

Assessoria Jurídica  
ASSEJUR CONTER 

Andrey Lopes Gomes Assessoria 
Jurídica ASSEJUR CONTER 


