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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE 

TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 13ª REGIAO, REALIZADA NO DIA 08 DE 

FEVEREIRO DE 2022 

 

Às 09 horas e 55 minutos do dia 08 de fevereiro de 2022, realizou-se, virtualmente, a Reunião da 

Comissão Eleitoral, nomeada por intermédio da Portaria 166, de 30 de dezembro de 2021, e do 

Ofício CONTER nº 0256/2022. Presentes, o Sr. TNR. Anderson Ferreira da Rocha – Presidente da 

Comissão Eleitoral e a Sra. TR. Alessandra Souza Lacerda Palmeira – Membro Suplente, 

substituindo a TR. Daniele Ferreira Xavier dos Santos, e a Dra. Janaína Shirley Del’ Rei Muniz da 

Rocha – Advogado/Assessor Jurídico da Comissão – OAB/BA 70.174. Pauta: Seção 1. Análise 

do preenchimento dos requisitos de admissibilidade das peças recursais dos candidatos 

recorrentes.  Seção 2. Decisões. Antes de iniciar os trabalhos o Presidente da Comissão fez os 

cumprimentos de praxe aos presentes, esclarecendo-os acerca dos trabalhos da presente reunião. 

Foi decidido que o registro em ata das atividades referentes à análise da admissibilidade de cada 

recurso e cada decisão será realizado em ata única. Seção 1 - Cumprindo o calendário eleitoral, no 

que estabelece os artigos 48 e 65, §4º, do Regimento Eleitoral do Conselho Nacional de Técnicos 

em Radiologia e dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, deu-se início a análise dos 

requisitos de admissibilidade dos recursos de cada candidato ao Conselho Nacional de Técnicos 

em Radiologia recorrente. Todos os recursos recebidos por esta comissão foram apresentados 

através do e-mail oficial desta, protocolados dentro do prazo estipulado pelo Calendário Eleitoral, 

pelos candidatos TNR. Alan Dayhan Alves Neto (CRTR nº 0700T) e TNR. Juscimar da Silva 

Pereira (CRTR nº 00624). A seguir procedeu com a verificação das peças recursais e documentos 

enviados pelos mencionados candidatos, onde foi constatado do TNR. Alan Dayhan Alves Neto 

(CRTR nº 0700T) a quantia de 1 (um) e-mail contendo 3 (três) documentos e 16 (dezesseis) 

folhas, no total; e do TNR. Juscimar da Silva Pereira (CRTR nº 00624T) a quantia de 2 (dois) e-

mails com o total de 26 (vinte e seis) documentos e 97 (noventa e sete) folhas. Em ato contínuo 

iniciou-se a conferência das peças recursais apresentadas por cada candidato, sendo elaborada 

check list para facilitar o processo de averiguação do preenchimento dos requisitos de 

admissibilidade pelos mesmos, abaixo: 

 

CHECK LIST 

(ADMISSIBILIDAD

E) 

ALAN DAYHAN 

NETO (1º 

recurso) 

ALAN 

DAYHAN 

NETO (2º 

recurso) 

JUSCIMAR DA 

SILVA 

PEREIRA (1º 

recurso) 

JUSCIMAR DA 

SILVA 

PEREIRA (2º 

recurso) 

 

 

 

 

Prazo, art. 48, caput 

Tempestivo 

(01/02), conforme 

orientação da 

CNRE o recurso 

interposto de 

modo 

extemporâneo 

deve ser aceito 

 

Tempestivo 

(05/02) 

Tempestivo 

(01/02), conforme 

orientação da 

CNRE o recurso 

interposto de 

modo 

extemporâneo 

deve ser aceito 

 

Tempestivo 

(07/02) 
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Forma, art. 48, §3º, II Escrito e enviado à 

CE 
Escrito e enviado 

à CE 
Escrito e enviado 

à CE 
Escrito e enviado 

à CE 

Endereçamento, art. 

48, §1º 
À CNRE À CNRE À CNRE À CNRE 

 

 

 

Qualificação, art. 48, 

§3º, III, b 

Ausentes a 

profissão, 

endereço 

eletrônico, 

domicílio e 

residência na 

qualificação da 

peça recursal. 

Ausentes o CPF, 

profissão, 

endereço 

eletrônico, 

telefone, 

domicílio e 

residência. 

 
Devidamente 

qualificado 

 
Devidamente 

qualificado 

 

 

Fatos e Fundamentos, 

art. 48, §3º, III, c 

Não foi 

desenvolvido 

relato de fatos, 

nem 

fundamentação 

jurídica no corpo 

da peça recursal. 

Fatos e 

Fundamentos 

presentes no 

corpo da peça 

recursal 

Fatos e 

Fundamentos 

presentes no 

corpo da peça 

recursal 

Fatos e 

Fundamentos 

presentes no 

corpo da peça 

recursal 

Pedido(s), art. 48, 

§3º, III, d 
Pedidos 

especificados 
Pedidos 

especificados 
Pedidos 

especificados 
Pedidos 

especificados 

Provas, art. 48, §3º, 

III, e 
Documentação 

anexa 
Documentação 

anexa 
Documentação 

anexa 
Documentação 

anexa 

 

 

 

 

 

 

DECISÃO 

Recurso 

inadmitido em 

razão do não 

cumprimento dos 

requisitos 

previstos no art. 

48, §3º, III, b e c, 

ou seja, 

qualificação 

insuficiente e 

ausência de relato 

fático e 

fundamentação 

jurídica. 

 

 

 

Recurso admitido, 

conforme art. 46, 

pois apesar da 

qualificação 

insuficiente, 

preenche os 

demais requisitos. 

 

 

 

 

Recurso admitido, 

uma vez que 

preenche todos os 

requisitos de 

admissibilidade. 

 

 

 

Recurso 

admitido, uma 

vez que preenche 

todos os 

requisitos de 

admissibilidade. 

 

 Seção 2 – Após análise, foi constatado que os recursos do CANDIDATO A CONSELHEIRO 

AO CONTER: TNR. Juscimar da Silva Pereira (CRTR nº 00624) preencheram todos os 

requisitos previstos no art. 48 do Regimento Eleitoral, sendo, portanto, recebidos e admitidos para 

julgamento perante a Comissão Nacional de Recursos. Foram atestadas irregularidades nos 

recursos do CANDIDATO A CONSELHEIRO AO CONTER: TNR. Alan Dayhan Alves 

Neto (CRTR nº 0700T) por não ter apresentado qualificação completa em ambos os recursos, 

conforme exige o art. 48, §3º, inc. III, alínea “b”, sendo que o primeiro deles careceu, ainda, de 
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relato de fatos e de fundamentação jurídica pertinente, exigência posta na alínea “c”, do inc. III, 

do §3º do dispositivo acima mencionado. Esta Comissão, após deliberação, entendeu por 

inadmitir o primeiro recurso enviado pelo candidato, pela carência de suporte fático e jurídico, 

além da qualificação incompleta na peça recursal, e admitir o segundo recurso, ainda que com 

qualificação insuficiente, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma 

vez que preenche todos os outros requisitos exigidos pelo Regimento Eleitoral, consoante art. 46 

do Regimento Eleitoral, além de conter os documentos que qualificam o candidato no presente 

Procedimento Eleitoral, razão pela qual será encaminhado para julgamento perante a Comissão 

Nacional de Recursos. Nada mais havendo a ser discutido e deliberado, foi encerrada a reunião às 

16:45 horas e para constar, foi lavrada a presente Ata que após lida e aprovada, será assinada 

digitalmente através da plataforma Clicksign, cuja validade jurídica é devidamente estabelecida 

nas Leis 14.063/2020, 13.105/2015 e 10.406/2002. 

 

Vitória/ES, 08 de fevereiro de 2022. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
          TNR. Anderson Ferreira da Rocha                             TR. Alessandra Souza Lacerda Palmeira                        Dra. Janaína Shirley Del’ Rei Muniz da Rocha  

            Presidente da Comissão Eleitoral                                     Membro da Comissão Eleitoral                                              Advogada/Assessora Jurídico 

                   CRTR da 4ª Região                                                         CRTR da 13ª Região                                                              CRTR da 8ª Região 
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Hash do documento original (SHA256): e2e0f42dddb0db6c84e25b3225021aca82c07076bdcc169ba2fcf53af8dc72e4

Assinaturas

Janaina Shirley Del Rei Muniz da Rocha

CPF: 068.288.025-60

Assinou em 08 fev 2022 às 17:10:30

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Anderson Ferreira da Rocha

CPF: 086.236.917-76

Assinou em 08 fev 2022 às 17:05:58

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Alessandra Souza Lacerda Palmeira

CPF: 129.706.577-83

Assinou em 08 fev 2022 às 17:03:22

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

08 fev 2022, 16:55:49 Operador com email j.delrei@outlook.com na Conta 1eb95014-30ba-4ab2-8f57-81e88e6c5962

criou este documento número e375a07f-7397-4711-843e-2eb0a30de9f3. Data limite para

assinatura do documento: 08 de março de 2022 (23:00). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

08 fev 2022, 16:55:52 Operador com email j.delrei@outlook.com na Conta 1eb95014-30ba-4ab2-8f57-81e88e6c5962

adicionou à Lista de Assinatura:

j.delrei@outlook.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Janaina Shirley Del Rei Muniz da Rocha e CPF 068.288.025-60.

08 fev 2022, 16:55:52 Operador com email j.delrei@outlook.com na Conta 1eb95014-30ba-4ab2-8f57-81e88e6c5962

adicionou à Lista de Assinatura:

andersonrochatr7@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Anderson Ferreira da Rocha e CPF 086.236.917-76.

08 fev 2022, 16:55:52 Operador com email j.delrei@outlook.com na Conta 1eb95014-30ba-4ab2-8f57-81e88e6c5962

adicionou à Lista de Assinatura:

alessandralacerdapalmeira@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Alessandra Souza Lacerda Palmeira e CPF 129.706.577-83.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 08 de fevereiro de 2022. Versão v1.8.0.
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08 fev 2022, 17:03:22 Alessandra Souza Lacerda Palmeira assinou. Pontos de autenticação: email

alessandralacerdapalmeira@gmail.com (via token). CPF informado: 129.706.577-83. IP:

189.14.200.60. Componente de assinatura versão 1.206.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

08 fev 2022, 17:05:58 Anderson Ferreira da Rocha assinou. Pontos de autenticação: email

andersonrochatr7@gmail.com (via token). CPF informado: 086.236.917-76. IP: 200.172.5.84.

Componente de assinatura versão 1.206.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

08 fev 2022, 17:10:31 Janaina Shirley Del Rei Muniz da Rocha assinou. Pontos de autenticação: email

j.delrei@outlook.com (via token). CPF informado: 068.288.025-60. IP: 170.245.161.154.

Componente de assinatura versão 1.206.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

08 fev 2022, 17:10:33 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

e375a07f-7397-4711-843e-2eb0a30de9f3.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número e375a07f-7397-4711-843e-2eb0a30de9f3, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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