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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5020998-94.2021.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: ANDREIA ARRUDA AVELINO
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO MIRANDA BATISTA

IMPETRANTE: MARCELLO CARLOS DE SOUZA COSTA

IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER -
BRASÍLIA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARCELLO CARLOS DE
SOUZA COSTA, ANDREIA ARRUDA AVELINO e CARLOS EDUARDO MIRANDA
BATISTA contra ato do DIRETOR PRESIDENTE - CONSELHO NACIONAL DE
TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER – BRASÍLIA, objetivando liminarmente a
suspensão do tramite do processo de intervenção nª 98/2021 para manutenção dos impetrantes
em seu cargos até que se apure a legalidade da motivação que fundamente um ato totalmente
contrário ao direito democrático da categoria profissional de escolher seus representes

Custas recolhidas (evento 03).

É o relato do necessário. Decido.

In casu, a análise da competência para julgamento do presente mandamus coloca-
se como imprescindível. 

É cediço que a competência em Mandado de Segurança é fixada levando em
consideração a Autoridade da qual emanou o ato dito lesivo. O relevante é o local da sede da
Autoridade Coatora e sua categoria funcional.

Cabe colacionar o ensinamento do mestre Hely Lopes Meirelles sobre esse tema:

“Para a fixação do juízo competente em Mandado de Segurança não interessa a
natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua
categoria funcional, reconhecida nas normas de organização judiciária
pertinentes. Se a impetração for dirigida a juízo incompetente, ou no decorrer do
processo surgir fato ou situação jurídica que altere a competência julgadora, o
Magistrado ou o Tribunal deverá remeter o processo ao juízo competente.”
(Mandado de Segurança – 21ª Edição – Atualizada por Arnaldo Wald -
 Malheiros Editores – pág. 65).

Confira-se o seguinte aresto:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE DA
AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. I. Trata a hipótese de
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conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 6ª Vara Federal de
Vitória - SJES em face do Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Cachoeiro de Itapemirim - SJES, ambos declarando-se incompetentes para o
julgamento e processamento do mandado de segurança nº 0003600-
36.2018.4.02.5002, em que o Juízo Suscitado, por observar que "a legitimidade
passiva pertence exclusivamente ao Delegado da Receita Federal em Vitória/ES,
o que é corroborado pelos documentos apresentados pelo impetrante no sentido
de que o pedido de isenção foi processado perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Vitória-ES", corrigiu, "de ofício, o polo passivo para fins de
constar como autoridade coatora o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES", e declinou da sua competência em favor de uma das Varas Federais
de Vitória/ES, sob o argumento de que "em se tratando de Mandado de
Segurança, a competência para seu processamento e julgamento firma-se pela
sede da autoridade coatora", ao passo em que o Juízo Suscitante - da 6ª Vara
Federal de Vitória - SJES -, recebendo os autos redistribuídos, firmou posição no
sentido de que em recentes precedentes jurisprudenciais foi reconhecida a
possibilidade da impetração de mandado de segurança perante os foros indicados
no art. 109, § 2º, da Constituição de 1988, dentre os quais, no domicílio do autor,
que corresponde à Subseção Judiciária de Cachoeiro de Itapemirim. II.
Conforme entendimento já manifestado por este Relator em outros precedentes
desta C. 8ª Turma Especializada (v.g., CC 0004048-82.2015.4.02.0000, DJe
15.12.15; AC 05030426920164025101, Dje 07.03.17), a competência para
processar e julgar mandado de segurança é fixada segundo a sede funcional da
autoridade coatora, sendo esta definida como aquela que possui atribuições
legais para desfazer ou corrigir o ato intitulado coator, o que evidencia a
natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a
possibilidade de seu conhecimento ex officio. Assim, o primeiro passo é definir o
domicílio sede da autoridade coatora. Uma vez definida a sede do domicílio da
referida autoridade, deve-se investigar qual o juiz com jurisdição sobre o
município referido, assim como verificar se trata-se de autoridade Municipal,
Estadual ou Federal. III. No caso dos autos, resta evidenciada a competência
absoluta do Juízo Suscitante para processamento e julgamento do feito, para
onde devem ser os autos remetidos, considerando que, conforme consulta ao sítio
eletrônico da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), verifica-se que a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em 1 Vitória encontra-se localizada na
Rua Pietrangelo de Biase, 56 - Centro, no município de Vitória - ES, sendo, pois,
este o endereço funcional da Autoridade Impetrada contra a qual se dirige a
impetração. IV. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência
do Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo da 6ª Vara Federal de Vitória - SJES. (TRF
2ª Região – Conflito de Competência nº 2018.00.00.006473-3; 8ª TURMA; Rel.
MARCELO PEREIRA DA SILVA, 04/09/2018) (grifo nosso)"

In casu, o presente mandamus foi impetrado contra ato de autoridade com sede
funcional em Brasília – DF.

Assim sendo, considerando que a competência para o julgamento do Mandado de
Segurança se define segundo a categoria e a sede funcional da Autoridade Impetrada, e, ainda,
que Autoridade apontada como Coatora no presente feito possui sede funcional em
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Brasília/Distrito Federal, resta evidente a incompetência deste Juízo para processar e julgar o
presente feito, sendo o competente um dos Juízos da Seção Judiciária do Distrito Federal.
 Destaca-se que esta competência é de natureza absoluta e, como tal, improrrogável.

Isto posto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE JUÍZO
para processar e julgar o presente feito, declinando da competência para uma das Varas da
Seção Judiciária do Distrito Federal,  nos termos do art. 113, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juiz Distribuidor da
Seção Judiciária do Distrito Federal, com as cautelas de praxe e homenagens deste Juízo.

Publique-se. Intimem-se.

 

Documento eletrônico assinado por MARCELO DA FONSECA GUERREIRO, Juiz Federal na Titularidade Plena, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março
de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc.jfrj.jus.br,
mediante o preenchimento do código verificador 510004758197v5 e do código CRC dbef56c6. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO DA FONSECA GUERREIRO 
Data e Hora: 26/3/2021, às 11:19:10 
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