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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL SOBRE AS CONDIÇÕES DE 
ELEGIBILIDADE E INEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS À ELEIÇÃO UNIFICADA E 
SIMULTÂNEA DO SISTEMA CONTER/CRTRS DO 7º CORPO DE CONSELHEIROS 
PARA O QUADRIÊNIO 2022/2026 
 
  A COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS 
EM RADIOLOGIA DA 1ª REGIÃO, nomeada por intermédio da Portaria CONTER nº 166, de 
30 de dezembro de 2021, vem por seu Presidente, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
TORNAR PÚBLICO que após a análise final das condições de elegibilidade e inegibilidade de 
candidatos, seguindo o calendário eleitoral e em reunião realizada em conformidade com o Art. 
46, IV, do Regimento Eleitoral dos CRTRs, foi deferida e indeferida a candidatura dos seguintes 
profissionais concorrentes ao pleito, bem como a motivação causadora dos indeferimentos: 
 
 
 
Nº CRTR CANDIDATOS DEFERIDOS PLEITO 
01172T CLENIO FERREIRA ROSA REGIONAL 
00130T MARIA DAS GRAÇAS TAVARES FREITAS REGIONAL 
04361T KATIA MARIA ALVES APRIGIO REGIONAL 
01869T VALCIR DOS SANTOS BEZERRA REGIONAL 
00363N DEIBDY HENRIQUE PEREIRA REGIONAL 
00557N DANIELA SILVA DE ALMEIDA REGIONAL 
02160T FABIO MARQUES RODRIGUES REGIONAL 

 
 
 
Nº CRTR CANDIDATOS INDEFERIDOS PLEITO MOTIVAÇÃO 

04621T ISAIAS VICENTE DE SOUZA NACIONAL 

Deixou de apresentar certidão 
de regularidade junto à 
Receita Federal (item 
obrigatório ± Art. 57, VIII) 

01635T ROSÂNGELA THOMÉ DA 
SILVA REGIONAL 

Deixou de apresentar certidão 
de regularidade junto à 
Receita Federal (item 
obrigatório ± Art. 57, VIII) 
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01571T CEZAR LIMA SILVA SANTOS REGIONAL 

Deixou de apresentar certidão 
de regularidade junto à 
Receita Estadual ou Distrital 
(item obrigatório ± Art. 57, 
VIII) 

02170T MÁRCIO TEIXEIRA DA COSTA REGIONAL 

Deixou de apresentar certidão 
de regularidade junto à 
Receita Federal (item 
obrigatório ± Art. 57, VIII) 

 
 
  Num primeiro momento, a Comissão Eleitoral verificou que os Editais de 
INDEFERIMENTO, publicados no dia 28 de janeiro de 2022, por mais resumidos que sejam, 
deixam claro que a não aceitação das inscrições de candidaturas foram devido à ausência de 
documentação obrigatório, para todos os candidatos indeferidos, consoante texto dos artigos 57 e 
60 e seus respectivos incisos.  
  A análise realizada no período compreendido entre 24 a 27 de janeiro de 2022, pela 
Comissão Eleitoral, teve por escopo verificar o cumprimento das normas legais por cada candidato, 
cuja observância lhe era imposta. Assim, competia a cada candidato que buscou sua candidatura à 
uma das vagas de Conselheiro efetivo e suplente para mandato do CONTER e do CRTR da 1ª 
Região para o quadriênio compreendido entre 2022/2026, demonstrar as condições de legibilidade, 
na forma contida na Norma Eleitoral, devendo, obrigatoriamente, fazer juntar todos os documentos 
constantes do art. 57, daquele Diploma legal. 

Para que haja uma melhor compreensão quanto a deliberação da Comissão Eleitoral, 
urge consignar o que cada candidato deveria cumprir na fase de inscrição de candidatura, senão 
vejamos: 

 
SEÇÃO II 

DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 
Art. 57. No ato de entrega do Requerimento da inscrição, os candidatos ao 
cargo de Conselheiro Nacional e Conselheiro Regional, SOB PENA DE 
NÃO TER A SUA CANDIDATURA ACEITA, devem entregar os seguintes 
documentos: 

 
Como se extrai, cada candidato estava obrigado a apresentar os documentos 

descritos nos incisos I ao XV, do art. 57, do Regimento Eleitoral, sob pena de não ter aceita 
sua candidatura. 

A ausência de documentos, vinculava a Comissão Eleitoral a deliberar nos exatos 
termos do art. 60, da Norma Eleitoral, que assim reza: 
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Art. 60. A não apresentação de quaisquer dos documentos exigidos 
para a inscrição de candidatura ao pleito eleitoral nacional ou 
regional, ou sua apresentação irregular, intempestiva ou 
insuficiente, resultará indeferimento do registro da candidatura. 
 

Não há margem para Comissão Eleitoral flexibilizar a regra imposta no art. 57, do 
Regimento Eleitoral, sob pena de não respeitar os cânones legais, já que não se trata de mero ato 
administrativo discricionário, mas sim vinculado. 

Nesta oportunidade, esclarece a Comissão Eleitoral que desejando os referidos 
candidatos interporem recurso, nos termos do calendário eleitoral, primando pelo princípio da 
confiança, no período compreendido de 04 a 07 de fevereiro de 2022, poderão manejar a adequada 
via processual para altercar a decisão proferida de indeferimento, de forma a evitar qualquer 
prejuízo aos mesmos. 

Aqueles que já manejaram recursos, poderão aditar, refazer ou ratificar os já 
protocolizados, já que por força do Calendário Eleitoral, tal prazo está compreendido de 04 
a 07, de fevereiro de 2022. 

 
 

Brasília, DF, 03 de fevereiro de 2022.  

 
CLEYTON RODRIGUES DA SILVA 

Presidente da Comissão Eleitoral do CRTR 1ª Região 
 

 


