
ATA Nº 19(DEZENOVE) DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO 

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA DÉCIMA 

NONA REGIÃO, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE MAIO DO ANO DE 

DOIS MIL E VINTE E DOIS 
 

 

Às quinze horas do dia 16 (dezesseis) de maio do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu-

se a Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 19ª 

Região, com as Senhoras: TR. Elba de Freitas Souto –  Presidente da Comissão, TR. 

Irna de Souza Almeida - Membro, TR. Renato Rocha Moreira - suplente, TR. Kelly de 

Oliveira Meyer – Suplente da Comissão e Drº Marcelo Alves – Assessor Jurídico da 

Comissão, através de videoconferência. A Presidente TR. Elba de Freitas Souto após ter 

constatado quórum, deu início à reunião dando boas-vindas aos participantes e declarou 

aberta a Reunião da Comissão Eleitoral, onde declaro que a reunião foi feita de forma 

por videoconferência, apresentando a pauta, com o seguinte assunto: trata-se das Pauta 

I: ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CANDIDATURA. está comissão 

declara que  recebeu o recurso do candidato a Conselheiro Nacional TN. Adelmar das 

Chagas Silva e julga pelo INDEFERIMENTO do mesmo. Nada mais a tratar, às quinze 

horas e trinta minutos, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, após lida e 

aprovada.  Manaus/AM, 16 de maio de 2022.  
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ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO
DE CANDIDATURA APRESENTADO PELO CANDIDATO TN.  ADELMAR DAS
CHAGAS SILVA

Cuidam esses autos do Recurso apresentado pelo candidato TN. ADELMAR
DAS CHAGAS SILVA, em face da decisão da Comissão Eleitoral do CRTR – 19ª
região que indeferiu sua candidatura.

Alega o Recorrente, em síntese:

I – Que os documentos apontados como FALTANTES, foram devidamente
protocolizados no dia 21 de janeiro de 2022, às 11 horas e sete minutos;

II  –  Que  o  motivo  do  indeferimento  da  candidatura  “havia  se  dado
exclusivamente  pela  suposta  ausência  da  Certidão  emitida  pelo  Conselho
Regional”,  e  “não  das  certidões  elencadas  pelo  inciso  IV  da  Resolução  do
CONTER  nº  19”,  o  que,  na  argumentação  do  Recorrente  seria  inovação  dos
motivos do indeferimento, por parte da Comissão Eleitoral;

III  –  Que  a  decisão  da  Comissão  Eleitoral  teria  “obstaculizado  a
oportunidade  que  deveria  ter  no  dia  31.01.2022,  prazo  facultado  para  que  os
candidatos  pudessem  prestar  esclarecimentos  e  saneassem  as  pendências
apontadas”;

IV – Que a Certidão Eleitoral do CRTR/AM teria sido entregue em tempo e
modo, após feitas as correções.

É o necessário. Passo a relatar:

1.  Em  virtude  da  suspensão  do  Processo  Eleitoral  para  escolha  dos
candidatos  ao  Conselho  Nacional  de  Técnicos  em  Radiologia  –  CONTER,  na
jurisdição do CRTR – 19ª região – AM/RR, por força da decisão prolatada pelo
juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas, processo nº 1008601-
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44.2022.4.01.3200,  a  Comissão Regional  Eleitoral,  em cumprimento  àquela  r.
decisão, procedeu a nova análise da documentação apresentada pelo candidato
ADELMAR DAS CHAGAS SILVA.

2.  Dessa  análise  restou  produzida  a  Ata  nº  12  que,  com  as  razões  lá
expostas,  manteve  o  indeferimento  da  candidatura  do  TN.  ADELMAR  DAS
CHAGAS SILVA;

3. Na sequência, lhe foram garantidos os prazos subsequentes previstos no
Regimento Eleitoral, a partir da publicação da referida decisão;

a)  prazo  para  prestar  esclarecimentos  e  sanear  pendências,  caso
fosse solicitado pela Comissão Eleitoral ( art. 65, do RE);

b) prazo para apresentação de recursos (art. 65, § 4º, do RE)

3.1.  Com  relação  ao  prazo  para  prestar  esclarecimentos  e  sanear
pendências (item 3, “a”), cumpre esclarecer:

3.1.1. A correta exegese do art. 65, caput, é que trata-se de prazo da
Comissão Eleitoral, e não do candidato;

3.1.2.  Explica-se:  Caso  o  candidato  apresente,  por  exemplo,  um
comprovante de endereço (conta de água ou energia elétrica) em nome de
terceiro, a Comissão Eleitoral, requisitará uma declaração do titular daquela
conta,  firmada  sob  as  penas  da  lei,  de  que  o  candidato  reside  naquele
endereço fornecido;

3.1.3. Outro exemplo é em relação à certidão de distribuição emitida
pelo Tribunal de Justiça. Caso haja alguma ação em face do candidato, que
tenha implicações no processo eleitoral, ou possa tratar-se de homonímia, a
Comissão Eleitoral requisitará uma certidão de andamento do feito (“objeto e
pé”), para esclarecimentos;

R. Michel Folkine (antiga rua 08), nº 11, Quadra Q, Conjunto Shangrilar IV, Parque 10 de Novembro, Manaus/AM,
CEP nº 69054-739 – E-mail: dir.josianemaciel@crtr19.gov.br 



CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
                              CRTR- 19ª REGIÃO – AM/RR

     Serviço Público Federal

3.1.4. Nota-se, portanto, que o prazo previsto no art. 65, caput do RE,
não se presta a INCLUIR documentos não apresentados, mas sim, de
COMPLEMENTAR a documentação juntada anteriormente.

4. Dadas as explicações acima, consideremos as alegações do Recorrente:

I  –  Que  os  documentos  apontados  como  FALTANTES,  foram
devidamente protocolizados no dia 21 de janeiro de 2022, às 11 horas
e sete minutos;

a) Consoante declaração  do próprio Recorrente, o mesmo recebeu
protocolo de candidatura, no qual atesta ter sido entregue 36 páginas, as
quais, ficam fazendo parte do presente relatório. Nelas, não se encontrará
as certidões que o Recorrente alega ter entregue.

b)  É  prerrogativa  da  Administração  Pública,  a  revisão  do  ato
administrativo, nos termos do art. 53 da lei nº 9.784/99 e Súmula 473, do
E. STF, in verbis:

Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1.999:

Art.  53.  A  Administração  deve  anular  seus  próprios  atos,  quando
eivados  de  vício  de  legalidade,  e  pode  revogá-los  por  motivo  de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.
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É de rigor que se diferencie as situações efetivadas pela Comissão
Eleitoral e a argumentação do Recorrente:

A  Comissão  Regional  Eleitoral,  em atendimento  à  decisão  judicial
prolatada pelo juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas,
no processo nº 1008601-44.2022.4.01.3200, no uso de suas atribuições e
das  prerrogativas  da  Administração  Pública,  reviu  seu  ato,  e  fez  nova
análise da documentação apresentada.

Rever o ato, não significa rever “parte”, mas sim, todo o ato.

Ora, qual é o ato? O ato é a análise da documentação apresentada
(ou não apresentada) pelo candidato. 

E  nessa  análise,  a  Comissão  Eleitoral  se  pronunciou  não  só  em
relação à Certidão emitida pelo Conselho Regional, mas sim em relação aos
demais documentos.

E, conforme lavrado em ata, constatou-se que o candidato deixou de
apresentar alguns dos documentos exigidos pelo Regimento Eleitoral.

Destarte, impõe-se a aplicação do art. 63 do Regimento Eleitoral:

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.

 
Importante destacar que a decisão judicial foi acatada em seus exatos

termos, ou seja, proceder a reanálise da documentação apresentada não
implica em conceder novo prazo para apresentação de documentos. Esses
são os mesmos que foram apresentados pelos candidatos até o dia 21 de
janeiro de 2022.

O Regimento Eleitoral é cristalino em seu art. 63:
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Art.  63. Não será registrada pela Comissão Eleitoral  a candidatura
que descumprir as exigências previstas neste Regimento.

II  – Que o motivo do indeferimento da candidatura  “havia se
dado exclusivamente pela suposta ausência da Certidão emitida pelo
Conselho Regional”, e “não das certidões elencadas pelo inciso IV da
Resolução do CONTER nº 19”, o que, na argumentação do Recorrente
seria inovação dos motivos do indeferimento, por parte da Comissão
Eleitoral.

Conforme explicitado no item anterior, a revisão do ato implicou em
reanalisar toda a documentação apresentada pelo candidato e lá, não se
encontrou  as  certidões  elencadas  na  decisão  pela  manutenção  do
indeferimento de sua candidatura.

III – Que a decisão da Comissão Eleitoral teria “obstaculizado a
oportunidade  que  deveria  ter  no  dia  31.01.2022,  prazo  facultado
para  que  os  candidatos  pudessem  prestar  esclarecimentos  e
saneassem as pendências apontadas”;

Conforme  delineado  no  item  3,  e  nos  termos  do  art.  65,  do  
Regimento Eleitoral:

Art.  65.  Constatada  a  necessidade  de  esclarecimentos  dos
documentos  apresentados  para  registro  da  candidatura,  a  Comissão
Eleitoral  concederá prazo de até 2 (dois)  dias corridos para o candidato
sanear a pendência.

Não há dúvidas a respeito da literalidade do artigo. Caso houvesse a
necessidade  de  esclarecimentos  dos  documentos  apresentados,  a  Comissão
Eleitoral  solicitaria  complementações e  não prazo excedente para juntada de
documentos faltantes.
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Não há também que se falar em falta de clareza, pois o Regimento Eleitoral
foi  publicado  em  24  de  novembro  de  2021  no  diário  oficial  e  o  prazo  para
inscrições estendeu-se do dia 03/01/2022 até 21/01/2022.

Errou  o  candidato  e,  conforme  dito  anteriormente,  impõe-se  o
indeferimento de sua candidatura.

É o relatório. Decido:

DECISÃO

Nos  termos  acima  expostos  e,  considerando  as  razões  de  fato  e  direito
delineadas pelo Recorrente, a Comissão Eleitoral Regional do CRTR – 19ª região –
AM/RR, pronuncia-se pela MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO da candidatura
do  TN.  ADELMAR  DAS  CHAGAS  SILVA,  nos  termos  dos  arts.  60  e  63  do
Regimento Eleitoral, consoante decisão exarada na ata de nº 12, de 3 de maio de
2022.

A Comissão Eleitoral conhece do Recurso apresentado pelo candidato TN.
ADELMAR  DAS  CHAGAS  SILVA,  por  tempestivo  e,  no  mérito,  NEGO-LHE
SEGUIMENTO, tendo em vista não preencher  os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, § 4º, do Regimento Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Manaus, 16 de maio de 2022.

Elba de Freitas Souto – Presidente da Comissão Eleitoral

Marcelo Alves – Assessor da Comissão Eleitoral
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