
 

 
 
 
 

 
 

 
 
PROCESSO: 1073943-18.2021.4.01.3400 
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

POLO ATIVO: HELIOMAR LISIK 

REPRESENTANTES POLO ATIVO: TATIANE ANDRADE ALGAIER - PR91329 

POLO PASSIVO:Diretor Presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
             Em tela , ação mandamental de segurança impetrado pelo Sr. Heliomar Lisik em face de
ato administrativo proferido pelo Sr. Diretor Presidente do Conselho Nacional de Técnicos em
Radiologia , Luciano Guedes.
 
           Afirma o impetrante que `` Em 01/02/2020 o CONTER açodadamente instaurou Processo
Administrativo 184/2020, por supostas Quebra de Decoro, Má Conduta e Responsabilidade por
Atos de Gestão em face do impetrante Sr. HELIOMAR LISIK, tendo POR APARENTE OBJETO
apurar a atuação do ora demandante na organização e realização do evento nomeado I Encontro
Sul-Sudeste de Radiologia, ocorrido no Centro de Convenção de Florianópolis-SC no ano de
2018, especificamente, AO QUE PARECE, em relação a um empréstimo de R$ 93.000,00
(noventa e três mil reais) feito em 2018 pelo CONTER ao CRTR-PR, que foi pago pelo mutuário
CRTR-PR ao mutuante CONTER em 06/02/2019.
 
Diz “aparentemente” e “ao que parece” porque, como será abaixo evidenciado, o Ofício de
Citação do defendente Sr. HELIOMAR LISIK, ora impetrante, jamais descreveu, de maneira clara,
expressa e indene de dúvidas, os fatos pelos quais ele está sendo processado pelo CONTER.
 
(...)
 
Veja que mesmo após a juntada do que havia sido apontado como faltante, ainda assim, persistiu
o vício citatório, não havendo menção expressa aos fatos cometidos e que desbordavam na
“suposta quebra de decoro, má conduta e responsabilidade por atos de gestão”.
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 Tanto a situação é assim que, no prazo concedido, o impetrante apresentou sua defesa de forma
genérica e superficial, por negativa geral, não lhe sendo permitido, pois, se aprofundar nos
assuntos diante da ausência de indicação, expressa, dos fatos que estava sendo acusado.
 
A propósito, como se verá mais adiante, naquela oportunidade o impetrante já alertara a
comissão a respeito da existência de vícios que estavam a lhe prejudicar a defesa, notadamente
diante da especificação dos fatos.
 
 Dando de ombros a tais circunstâncias, a autoridade coatora impulsionou o andamento do feito,
realizando a colheita da prova oral, colimando, então, com o Julgamento do PAD em 01/10/2021
que, por maioria simples (5 votos a 3), deliberou pela cassação do mandato do impetrante.
 
 Ocorra, Excelência, que da mesma forma que ocorreu no início do PAD, desde o dia 01/10/2021,
o impetrante vem sofrendo todo tipo de cerceamento de defesa, tendo todo tipo de dificuldade de
acesso à integra do referido processo administrativo, sobretudo quanto à cópia do voto do relator,
gravações contendo as deliberações, ATA de julgamento, enfim, a todas as informações e
deliberações realizadas, conquanto vários requerimentos tenham sido levados a efeito perante a
autoridade coatora, sem qualquer resposta. ``
 
 
 
            Assevera que há 10 nulidades insanáveis na tramitação do procedimento administrativa ,
quais sejam  : ``1ª Nulidade processual: ausência de imputação de fatos comissivos ou omissivos
específicos ao defendente; 2ª Nulidade Processual: a necessidade de prévia instauração de
Processo de Sindicância; 3ª Nulidade Processual: pedido de realização de tentativa de
conciliação entre o impetrante e o CONTER; 4ª Nulidade Processual: pedido de realização de
Termo de Ajustamento de Conduta ; 5ª Nulidade Processual: ausência de oportunidade para
apresentar Alegações Finais por escrito no prazo de 10 dias 6ª Nulidade processual:
apresentação do Voto antes da Sustentação Oral ; 7ª Nulidade processual: ausência de
prestação do compromisso legal da testemunha de dizer a verdade ; 8ª Nulidade Processual:
ausência de garantia ao direito ao silêncio ao defendente em seu Depoimento Pessoal; 9ª
Nulidade Processual: ausência de acesso à integra dos autos desde o dia 01/10/2021; 10ª
Nulidade Processual: inobservância do quórum mínimo de 2/3 da Plenária do CONTER para que
pudesse ser imposta a penalidade de Perda de Mandato . ``
 
             
 
              Recolheu custas e comprovou em ID  . 779460475  .
 
               
 
           Por primeiro, passo à  analise dos pressupostos  processuais e requisitos de validade do
processo .
 
Com relação aos primeiros, faz-se necessária divisão entre os pressupostos objetivos e
subjetivos para fins de melhor elucidação  e  eficácia da decisão que julga o pedido liminar.
 
O pressuposto objetivo de toda relação processual é a demanda, tão somente. Nos autos, há
demanda em seu duplo sentido, quais sejam, o ato de pedir e o que se pede. A  autora veio ao
Judiciário (ato de pedir) e reclama uma prestação jurisdicional (o que se pede). Preenchido,
portanto, o pressuposto processual.
 
Os pressupostos subjetivos se dividem em dois grupos: pressupostos do juiz e pressupostos das
partes.
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Quanto ao juiz, neste momento processual, há de se perquirir a presença de jurisdição, o que,
obviamente, resta comprovado.
 
O pressuposto subjetivo da parte é a capacidade de ser parte, o que esta demonstrada nos autos,
claramente, através  de documentos pessoais do impetrante   e a condição de autoridade pública
do impetrado.
 
Passa-se à analise dos requisitos de validade do processo, dividindo-os em requisitos subjetivos
e requisitos objetivos.
 
Requisitos subjetivos podem ser divididos em requisitos do juiz e das partes , tal como os
pressupostos processuais supracitados.
 
São requisitos de validade da relação processual do juiz a competência e a ausência de
impedimento/ suspeição.
 
A competência é, sem dúvida, deste juízo, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal e
dos artigos 42 aos 53 do Código de Processo Civil e o Princípio da Kompetenz-Kompetenz, .
 
Não há elementos de impedimento ou suspeição do juiz de acordo com os artigos 144 e 145,
ambos do manual de ritos.
 
Com relação às partes, os requisitos subjetivos da relação processual são: capacidade
processual; capacidade postulatória; legitimidade`ad causam``. Analisá-los-ei separadamente, de
maneira a não restar dúvidas acerca de sua presença ou ausência.
 
Capacidade processual é a possibilidade de ``de per si``  manifestar , requerer, exercer ou anuir
em ônus , deveres e  obrigações . É a possibilidade , portanto , de sem representação ou
assistência exercer um dos polos da relação processual .
 
No caso dos autos, a capacidade processual do impetrante está devidamente comprovada.
 
A capacidade postulatória, por sua vez, é a representação por advogado habilitado e sem
restrições para o exercício da advocacia(profissional essencial à Justiça e de subida importância
e relevância constitucional). Ou seja, profissional no pleno gozo de suas faculdades profissionais.
 
Pois bem.
 
Há procurador habilitado nos autos como comprova instrumento de procuração.
 
A legitimidade ``ad causam`` é a pertinência subjetiva da lide , que deixou de ser condição da
ação para ser avaliada como requisito de validade processual .
 
A impetrante busca suspensão de procedimento administrativo sancionador .
 
Considerando as qualidades e atos atribuídos a impetrante e impetrado, autoridade pública , não
há outros agentes processuais que possam ocupar os polos desta relação processual.
 
Passo à analise dos requisitos de validade objetivos da relação processual , que podem ser
intrínsecos ou extrínsecos, sendo os últimos divididos em positivos e negativos .
 
Com relação ao requisitos intrínsecos há de ser estudado a regularidade procedimental , ou seja ,
se as regras do formalismo processual foram devidamente respeitadas durante o curso
processual .
 
Quanto à paridade das armas , não há manifestação do réu , dada natureza liminar do pedido ora
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decidido.
 
 
 
Passamos à analise dos requisitos extrínsecos positivos e negativos .
 
Com relação ao extrínseco positivo, tem-se necessária a presença de interesse processual , que,
também, deixou de ser condição da ação e foi recategorizada como requisito de validade.
 
No caso dos autos , há interesse de agir em suas três forma , quais  sejam , necessidade ,
utilidade e adequação. Há necessidade, pois o objeto da lide há de ser arbitrado pelo judiciário,
não havendo arbitragem estipulada na presente relação processual.  Há utilidade, pois há um
proveito a ser aferido se julgado o mérito  favorável à pretensão da autora . E há adequação, pois
manejada   a ação com o rito adequado e com fundamentos de direito e de fato delineados .
 
Os requisitos de validade extrínsecos negativos se constituem na ausência de perempção,
litispendência e coisa julgada, o que, de fato, não se tem menção na presente lide. 
 
Preenchidos, assim, todos os pressupostos processuais  ( existência do processo ) e requisitos
de validade  do processo .
 
 
 
Não há mais questões processuais pendentes
 
                                     A decisão liminar possui três  características básicas : precariedade ;
sumariedade de cognição ; inaptidão para formar coisa julgada.
 
A Lei 12.016/2009, em seu art. 7º, III, exige, para a concessão da liminar em mandado de
segurança, a presença simultânea de dois requisitos, a saber: a) a existência de plausibilidade
jurídica (fumus boni juris) e b) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora).
 
Ademais, o Mandado de Segurança pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, por
documento inequívoco, em razão de que não comporta dilação probatória.
 
No caso dos autos , não considero minimamente confiável cognição realizada sem manifestação
da autoridade impetrada.
 
Há inúmeras questões de fato reclamam o contraditório útil , consubstanciados  no ``Poder de
Influência `` na cognição do Magistrado  por parte de  todos os agentes processuais envolvido .
 
Sendo assim, por entender imprescindível o estabelecimento do contraditório útil , indefiro o
pedido liminar .
 
Defiro o prazo de 10(dez) dias para a juntada do instrumento de procuração.
 
                                      
 
Intimem-se. Notifique-se. Solicitem-se informações. Após, ao MPF.
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