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PROCEDIMENTO COMUM Nº 5018362-58.2021.4.02.5101/RJ

AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO - CRTR4
RÉU: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER

DESPACHO/DECISÃO

I. Trata-se de ação ordinária de obrigação de não fazer ajuizada
pelo CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 4ª REGIÃO -
CRTR4  em face do CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA -
CONTER, com pedido de tutela de urgência para que que seja determinado ao CONTER a
obrigação de abster-se de intervir ou de mitigar a autonomia administrativa e financeira do
autor nos termos do art. 300 do CPC.

Petição inicial, na qual afirma, em síntese, que: i. o CONTER instaurou o
processo administrativo de intervenção nº 68/2021 ao fundamento de apuração de
irregularidades na alienação de veículo de propriedade do CRTR4; ii. não há qualquer
irregularidade apta a ensejar a intervenção e que o referido bem não pertence ao autor tendo
ocorrido atraso na transferência junto ao órgão de trânsito pelo adquirente; iii.  a transferência
do bem móvel ocorre pela tradição e que as infrações de transito foram praticadas pelo novo
proprietário; iv. a intervenção é desproporcional e viola os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade apresentando-se como medida excessiva; v.  o sistema de controle interno do
CONTER certificou a legalidade da alienação do veículo; vii. requer a concessão de tutela de
urgência.

Custas recolhidas (Evento 05).

É o necessário. Decido.

II. Para o deferimento da tutela de urgência, impõe-se a presença concomitante da
demonstração, de plano, da plausibilidade jurídica da tese deduzida na inicial e, de igual forma,
do perigo decorrente da demora no processamento, com vistas a ser evitado eventual dano de
difícil ou impossível reparação.

No caso em tela, alega que corre o risco de sofrer indevida intervenção pelo órgão
federal de representação da categoria que alega existir irregularidade no processo de alienação
de um veículo automotor marca FIAT, modelo Uno Mille, placas LCQ-4873.

No caso em comento, não há como se vislumbrar a invocada probabilidade do
direito, mormente diante dos documentos juntados.

Registre-se, que, com base nos documentos trazidos pelo autor, até o presente, o
veículo não foi transferido para o novo proprietário junto ao órgão de trânsito ocorrendo a
aplicação de multas e prejuízo ao órgão regional (Evento 01, comprovantes 03, processo adm.
07).  
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Ao contrário do que sustenta a parte autora, transparece, em análise preliminar da
documentação carreada aos autos, a existência de alguma irregularidade na alienação do bem a
autorizar a adoção de medidas administrativas pelo órgão federal, já que, ao menos, ele ainda
não foi transferido ao donatário.

A outra, não se vislumbra violação aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade ante a instauração de processo administrativo de apuração de irregularidades
onde foi garantida a ampla defesa. No momento não se apresentando elementos aptos para se
concluir que ocorreu excesso na medida visto que trata-se de proposta de ajustamento de
conduta e não efetiva, iminente, intervenção, já que ainda pode o autor apresentar sua defesa
administrativa.

Note-se que os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência
são cumulativos e não alternativos não transparecendo a plausibilidade do requerimento em
análise preliminar.

Ademais, há necessidade de observância do contraditório, para melhor apreciação
da questão submetida a este Juízo, quanto aos atos praticados imputados à parte ré. Por essas
razões, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.

III. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1 - CITE-SE o réu para, querendo, apresentar sua contestação, na forma e no
prazo do CPC. No mesmo prazo, manifeste-se, igualmente, a parte ré em provas. Por ocasião de
sua resposta, junte, a ré, cópia dos processos administrativos de apuração e de intervenção
mencionados na inicial.

3 - Findo o prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se em réplica e,
sendo o caso, sobre eventuais documentos juntados, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo,
ainda, especificar, justificadamente, as provas que deseja produzir, nos termos do art. 350 do
CPC/15.

4 - Por fim, voltem conclusos para saneamento, havendo requerimento de provas,
ou para sentença, caso contrário.

 

 

Documento eletrônico assinado por MARIANA PRETURLAN, Juíza Federal Substituta, na forma do artigo 1º, inciso III,
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