
ILUSTRISSIMOS MEMBROS DA COMISSÃO DE RECURSOS ELEITORAIS DO
PROCESSO UNIFICADO E SIMULTANEO CONTER/CRTR 2022.

Eu, OZANA MINZON, brasileira, solteira, maior, capaz, Técnica em Radiologia, CPF

295.677.818-85, portadora da credencial profissional nº 00304T, e-mail:

ozanaminzon(ã)hotmail.com, telefone (67) 99688-8253, domiciliada e residente no endereço:

Rua Abilho de Matos Pedroso, 1735, Casa 202, Jardim Novo Horizonte, Dourados— MS,

79.822-020, venho por meio deste, nos termos regras aplicáveis ao processo eleitoral regulado

pela RESOLUÇÃO CONTER Nº 19, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 que dispõe sobre a

Reformulação do Regimento Eleitoral do Sistema CONTER/CRTRs e revoga as

RESOLUÇÓES CONTER Nº 03/2016 E Nº 13/2016, Publicado em: 26/11/2021 | Edição: 222

| Seção: 1 | Página: 275, bem como suas alterações e normas completares do Regimento

Eleitoral interpor RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DE

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INCRIÇÃO realizada pela Comissão Eleitoral

Regional, pelos fatos e fundamentos que passo a aduzir:

[ - DOS FATOS

Em 21 de janeiro de 2022 protocolci junto ao CRTR da 12“ Região pedido de inscrição para

concorrer ao pleito eleitoral do Sistema CONTER/CRTR para vaga de Conselheiro do CRTR

juntando os documentos solicitados pela legislação que regulamenta o certame.

Em 27 de janeiro de 2022 a Comissão Eleitoral abriu em diligência para solicitar esclarecimento

dos documentos apresentados para registro de candidatura, o que foi atendido em 31 de janeiro

de 2022, tido conforme Calendário Eleitoral.
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Ocorre que para surpresa desta Recorrente em 02 de fevereiro de 2022 a Comissão Eleitoral do

CRTR 12ª Região indeferiu o pedido de inscrição, tendo mantido o presente indeferimento em

02/02/2022 mesmo após os esclarecimentos prestados em 31/01/2022.

Para justificar o presente indeferimento a Comissão Eleitoral alegou que este(a) Recorrente:

a) Não teria votado na última eleição;

Ocorre que tal decisão está desconectada da realidade jurídica. uma vez que em época do envio

das cartas votos aos profissionais inscritos na base de dados do CRTR 12ª Região os correios

estavam em período de estado de greve que perdurou por algum tempo, prejudicando

efetivamente o recebimento de documentos relacionados a eleição do CRTR, o recebimento de

oficios circulares tratativas as justificativas bem como outras demandas pessoais de toda a

sociedade sul-matogrossense.

Exemplificando. para a eleição que elegeu o 7º Corpo de Conselheiros do Conselheiro Nacional,

a mesma ocorreu quase simultaneamente com a eleição do CRTR 12'd Região, diferentemente

como é sabido e de conhecimento geral as eleições do CONTER foi a primeira eleição feita

via web, sendo que houve muitas reclamações e obviamente dificuldade em conecção naquela

ocasião pelo Pais todo, neste caso recebi documentação para justificativa na qual foi acolhida

de forma de deferimento, por ocasião da eleição do CRTR 12, por carta voto, bem como o

recebimento de oficio acerca de justificativa de ausência de voto, não foi por mim recebidos

tais documentos “carta-voto. oficio de justificativa”, conforme exaustivamente falado que os

correios estavam em operação de greve, e o voto presencial demandava deslocamentos até a

Sede do CRTR que fica distante 450 quilometros, logo a Comissão a época nomeada para

analisar as justificativas decidiu por aplicar a penalidade de multa eleitoral, no qual, foi

devidamente quitada conforme certidão em anexo há recurso superior.

II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO DE REFORMA

Conforme documentos e justificativas apresentadas acima a postulante ao cargo de Conselheira

do CRTR 12" Região requer o acolhimento favorável deste recurso, pois, como ficou

esclarecido esta Recorrente apresentou este recurso e justificou que na época dos fatos

conflitantes a ausência do direito ao voto foi tolhido pela operação de greve dos correios.

A jurisprudência tem se firmado em resguardar o direito do profissional NÃO SER

MULTADO E IMPEDIDO DE VOTAR EM RAZÃO DO MESMO PLEITO, OU SEJA,
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NÃO SE PODE APLICAR DUAS SANÇÓES PELO MESMO FATO, para que não

configure-se sanção com bis iniciem. Não é legal a norma que impede de votar e ser votado por

inadimplência e ao mesmo tempo tenha aplicado uma multa já paga pelo não comparecimento

a eleição, vejamos acórdão ilustrativo do TRF da 3ª Região, 0 qual possui precedentes em

igual inclinação nos TRFs da 2ª, 4ª e 5ª Regiões:
EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE CLASSE. COBRANÇA DE

ANUIDADES. LEI Nº 12.514/II.RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA
ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.

[...]

- No Boletim CRCSP nº 156, ano XXXVI set/out/nov 2005, a 11.31. restou
consignada a inovação do CRCSP no tocante às eleições, que seriam
realizadas a partir daquela data exclusivamente pela internet, e somente
poderiam votar os Contabilistas portadores de registros definitivo,
provisório e transferido, ativos e em situação regular, ou seja, os que
estivessem quites quanto a débitos de qualquer natureza (esclareceu o

significado da situação regular: "O Contabilista está em situação regular
quando seu registro está ativo (não está baixado nem suspenso) e com seus
pagamentos de anuidade, multas ou parcelamentos Quitados até o dia 31

de outubro de 2005". - De praxe, portanto, nas eleições realizadas pelo
Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo terem direito de voto
somente os contadores em dia com suas obrigações, dentre elas o

pagamento das anuidades. Se estiver impossibilitado de votar, não há que
se impor multa. - Apelação desprovida.

(TRF 3" Região. Apelação Civil nº. 000700341.2010.4.03.6l09. Rel. Juíza
Convocado Simone Schroder Ribeiro, Quarta Turma. e-DJF3 Judicial ]

DATA104/04/2014).

(grifos nosso)

Assim, não pode ser impedido de se candidataro profissional que já fora punido por multa e a

pagou em razão de não ter votado na eleição anterior, posto que a seria uma segunda sanção

para o mesmo fato.

lll - DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

Diante de todo exposto, requer:

1) Que o presente Recurso seja CONHECIDO, sendo admitido e processado em razão da

sua tempestividade e pertinência temática e que no mérito seja julgado PROVIDO para

reformar da decisão de indeferimento da Comissão Eleitoral Regional e assim julgar

DEFERIDO o pedido de Inscrição desta Recorrente para concorrer ao pleito eleitoral

do Sistema C ONTER/CRTR para vaga de Conselheiro do CRTR 12“ Região nos termos

do pedido de inscrição original em razão dos fatos e fundamentos exposto nos presente
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2) Que seja notificada a Comissão Eleitoral Regional da decisão da Reforma da Decisão

de indeferimento para que esta Recorrente seja incluído nos demais atos do processo

eleitoral e possa concorrer como legitimamente lhe é de direito.

Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Campo Grande/MS, 07.02.2022

OZÁNA MINZON “
CRTR Nº 003041“



 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 12ª REGIÃO 
Serviço Público Federal 

 

Sede: Rua 13 de Maio 2500 - 4ª andar - Sala 406 - Edifício Centro Comercial Campo Grande – CEP: 79002-356 Campo Grande – MS –  

Fone (67) 3325-0483 e 3325-9760  

E-mail: Secretaria Geral: secretaria@crtr12radiologia.com.br / Jurídico:  juridico@crtr12radiologia.com.br /  
Gabinete/Financeiro: gabinete@crtr12radiologia.com.br / Fiscalização: fiscalizacao@crtr12radiologia.com.br  /   

Site: www.crtr12.com.br. 

Delegacia Representativa: Rua W, nº.318, Sala nº.29, Bairro Bosque de Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050-2444  
Fone: (65) 3057-7315 - e-mail: delegacia@crtr12radiologia.com.br  

 

CERTIDÃO PARA FINS ELEITORAIS 

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 12ª Região CERTIFICA, para fins 

eleitorais do Sistema CONTER/CRTRs e a pedido do(a) TR. OZANA MINZON, CPF  nº 

295.677.818-85, com inscrição definitiva neste Regional desde 30/11/2005, sob  o CRTR 

nº00304T, que o (a) mesmo(a) profissional encontra-se em pleno gozo de seus direitos para 

o exercício da profissão de Técnica em Radiologia, até a presente data; inclusive, estando 

quite com suas obrigações eleitorais, adimplente com suas obrigações financeiras junto ao 

CRTR de inscrição principal e secundária,  não respondendo a Processo Ético/Administrativo 

e que não votou na última eleição do Sistema CONTER/CRTRs, mas apresentou justificativa 

eleitoral da Eleição do CONTER e foi deferido a defesa/justificativa, em relação a Eleição do 

CRTR não votou, e não apresentou justificativa, efetuou o pagamento da multa eleitoral em 

07/06/2019. Certificamos, também, que o(a) referido(a) profissional NÃO TEVE nos últimos 

08 (oito) anos: condenação transitada em julgado decorrente de Processo Ético/Disciplinar 

no âmbito do CRTR,  em âmbito do CONTER, condenação em processo ético disciplinar e 

condenação por processo ético, quebra de decoro, responsabilidade por atos de gestão, 

perda de mandato decorrente de processos de intervenção, transitado em julgado, a 

condenação em Processo Administrativo no sistema CONTER/CRTR e o julgamento de 

prestação de contas irregulares, por parte do Plenário do CONTER. Do que, para constar, eu, 

Bianca Espindola Briltes Ferreira, Assessora Administrativa, extraí a presente certidão, a 

qual vai devidamente conferida e firmada pelo Diretor Secretário do Conselho Regional de 

Técnicos em Radiologia da 12ª Região. 

Campo Grande / MS, 12 de janeiro de 2022. 

 

 


