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RELATÓRIO E VOTO 

 

PROCESSO ELEITORAL N. 298/2021 

RECORRENTE: LUCIANO HENRIQUE XAVIER MONTEIRO 

RECORRIDO: COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL DA 03ª REGIÃO 

RELATOR: WASHINGTON DE SOUZA TABOZA 

 

 Trata-se de Recurso Eleitoral, em que figura como Recorrente LUCIANO 

HENRIQUE XAVIER MONTEIRO e, Recorrido, COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL DA 

03ª REGIÃO, devidamente qualificados nos autos.  

À ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL DA 3ª  REGIÃO, 

REALIZADA NO DIA 25  DE JANEIRO DE 2022, aqui adotada e a este incorporado, 

acrescento que Douta Comissão Regional Eleitoral, ASSIM apurou e decidiu: 
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Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Eleitoral.  

Aduz que [...] “... 1. O Recorrente é profissional Técnico e Tecnólogo em Radiologia, 

devidamente habilitado e inscrito no Órgão competente de fiscalização profissional; 2. O 

Recorrente solicitou sua inscrição como candidato ao cargo de Conselheiro para 

CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – CONTER, para concorrer ao 

pleito eleitoral no ano de 2022; 3. Que haveria contradição do Regramento Eleitoral quanto a 

necessidade de desincompatibilização; 4. Que houve desrespeito ao Decreto-Lei n. 

97.920/1986; 5. Que houve erro de avaliação por parte da Comissão Regional ao 

INDEFERIR seu pedido de inscrição. [...] 

Formulando os seguintes pedidos: 

a. O recebimento do presente recurso para reformar a decisão da Comissão 

Regional Eleitoral e DEFERIR o pedido de Inscrição, uma vez que ela preenche todos os 

requisitos exigidos por lei; 

b. O reconhecimento de que o Regimento Eleitoral somente teria efetiva após 

180 (cento e oitenta) dias de sua publicação, nos termos do Decreto-Lei n. 97.920/1986; 

Com o recurso vieram os documentos referentes ao pleito eleitoral e demanda em 

questão; 

Não houve apresentação de contrarrazões; 

 Em seguida, a Comissão dirigente da causa manteve o ato administrativo atacado, 

remetendo, após juízo de admissibilidade na forma regimental os presentes autos a esta 

Comissão Nacional De Recursos. 

É, em síntese, o relatório.  
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Passo ao voto. 

 Presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso na forma regimental, dele 

conheço. 

Inicialmente, observo que, inexistindo a possibilidade de produção de provas perante 

a Comissão Nacional De Recursos Eleitorais na forma do art. 49 do RE, dispensável a 

designação de audiência, ainda não há nos autos qualquer notícia de restrição de direito 

quanto a produção de provas quanto as razões que fundamentam o presente recurso, bem 

como demais direitos Constitucionais e infralegais a disposição do Recorrente. 

 Daí, não há falar-se em cerceamento de defesa. 

 Outrossim, observo que a próprio Recorrente reconhece que não promoveu o ato de 

desincompatibilização frente ao cargo de conselheiro que exerce junto ao Conselho 

Regional de Técnicos em Radiologia da 3ª Região, no estado de Minas Gerais, consoante 

exigente estabelecida no inciso IX, do art. 27, do Regimento Eleitoral, senão vejamos: 

Art. 27 É inelegível o candidato que: 

IX - estar exercendo mandato de Conselheiro Efetivo ou Suplente do CONTER 

ou do CRTR e não tenha se desincompatibilizado até o dia anterior ao da 

inscrição de sua candidatura para concorrer, respectivamente, para cargo no 

CRTR ou CONTER; 

Em sua peça recursal o Recorrente argumenta que o fato de se desincompatibilizar 

traria, em tese, prejuízo expresso ao interesse público, o que poderia gerar descontinuidade 

e perturbações das funções administrativas do órgão regional de Minas Gerais. 

Ocorre que o Regimento Eleitoral fora redigido e publicado pelo órgão federal 

máximo de classe, o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia – CONTER, 

mailto:conter@solar.com.br
http://www.conter.com.br/


 

 

 

 

 

                        CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

                                                           Serviço Público Federal 
COMISSÃO NACIONAL DE RECURSOS ELEITORAIS 

 
 

4 

 
SIBS  Quadra 02 Conjunto A – Lote 03 – Núcleo Bandeirante  –DF – CEP 71.736-201 – Telefax (0XX 61) 3051-6500 

e-mail: conter@conter.gov.br home page: www.conter.gov.br 

 

 

 

observando todas as restrições e imposições legais que lhe são atribuídas, consoante os 

princípios que regem a Administração Pública, nos termos do artigo 37 da Constituição 

Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte:  

Sendo assim, caberia ao Recorrente observar minuciosamente as regras insculpidas 

no Regimento Eleitoral, segundo a qual os candidatos que detém cargo e pretendem 

disputar vaga ao CONTER, devem se desincompatibilizar do Conselho Regional, 

conforme dispõe o §3º do art. 25: 

Art. 25 Por razões de interesse público, para que se evite a 

descontinuidade ou perturbações das funções do CONTER e dos 

Regionais, os Conselheiros Titulares e Suplentes que estiverem mandato 

em curso e que desejam se candidatar à reeleição não precisarão se 

desincompatibilizar para concorrer às eleições.  

§1º A regra do caput se aplica aos membros de diretorias provisórias, que 

poderão concorrer às eleições regionais das jurisdições em que possuem 

inscrição principal, desde que cumpridas as demais disposições deste 

Regimento.  

§2º Os membros de diretorias provisórias, para concorrer às eleições ao 

Conselho Nacional, deverão declinar do cargo, nos termos deste 

Regimento.  

§3º Excepcionalmente, na hipótese dos regionais previstos no artigo 

4º, §2º, para concorrer às eleições no CONTER, deverá o candidato se 

desincompatibilizar do CRTR, e não sendo eleito a Conselheiro do 
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CONTER, deverá requerer o seu retorno ao CRTR de origem no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da posse do Corpo de Conselheiros 

eleito para o CONTER, sob pena de perder o mandato no CRTR do 

qual se desincompatibilizou. 

É o caso presente.  

O Recorrente é detentor de cargo eletivo junto ao Conselho Regional de Técnicos 

em Radiologia da 3ª Região, no Estado de Minas Gerais e se inscreveu ao pleito eleitoral 

para disputar vaga ao Conselho Nacional – CONTER, portanto não se trata de reeleição. 

Com efeito, o Recorrente deveria ter se compatibilizado como determina o inciso IX, 

do artigo 27, do Regimento Eleitoral, o que não ocorreu.  

In casu, que o Recorrente notadamente deixou de cumprir a norma 

disciplinada pelo §3º do art.25 e inc.IX, do art.27, ambos, do Regimento Eleitoral, eis que 

não se desincompatibilizou em momento oportuno, restando clara afronta aos dispositivos 

supra citados, ato que, per si, obsta o deferimento da candidatura pleiteada. 

Nesta toada, a declaração prestada e subscrita pelo Recorrente, comprova 

que tinha pleno conhecimento e aceitou os termos impostos pelo Regimento Eleitoral do 

Sistema Conter/Crtr´, bem como da falta de quaisquer apontamentos e provas de atos e 

fatos realizados pela Comissão Eleitoral Regional que afrontem tal regimento e ou a 

legislação em vigor, a r. Decisão de indeferimento de sua inscrição e ou seu registro de 

candidatura, proferida pela Comissão Regional Eleitoral merece ser mantida. 

Por oportuno, sob o princípio da dialeticidade, insta destacar que qualquer 

irregularidade apontada acerca dos procedimentos administrativos quanto a publicação do 

Regimento Eleitoral, bem como questionamento a sua regularidade, devem ser direcionados 

ao órgão competente, razão pela qual esta Comissão Nacional de Recursos Eleitorais está 

impossibilitada de se manifestar diante de sua incompetência regimental. 
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Ante ao exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao recurso e 

mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos. 

 É o voto. 

Vistos, relatados e discutidos esses autos, ACORDAM os membros da 

Comissão Nacional de Recursos Eleitorais, por unanimidade de votos, conhecer o recurso 

interposto, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se na forma regimental. 

 

 

Brasília, 18 de fevereiro de 2022 

 

 

Washington de Souza Taboza 

Relator 

 

 

Alexandre Fortunato Alves da Costa 

Membro 

 

 

Edison Ferreira Magalhães Junior 

Presidente 
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