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PROCESSO: 1081870-35.2021.4.01.3400 
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: FERNANDO FIALHO VERSIGNASSI e outros 

REPRESENTANTES POLO ATIVO: ROBSON MARTINS PINHEIRO MELO - MG61183, LARA RAMOS DA SILVA -

MG203934 e MARCOS AMARANTE SMITH MAIA - MG93898 

POLO PASSIVO:CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA e outros 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: LILIANE SILVA ROSA - SP450584 e MARTA REGINA SATTO VILELA -

SP106318 
 
 
 

DECISÃO
 

 
  

Trata-se de ação proposta, sob o rito ordinário, com pedido de tutela de urgência, por 

FERNANDO FIALHO VERSIGNASSI E OUTROS contra o CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA E
OUTROS, em que pleiteiam a suspensão dos efeitos da apuração da eleição, realizada por maioria simples,

com a suspensão da posse dos integrantes da CHAPA 2 e nomeação de administrador judicial com a nulidade

das eleições e realização de novo pleito pela modalidade presencial para o Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo.
 

Em decisão liminar no Agravo de Instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da

1ª Região, foi determinada a suspensão dos efeitos da apuração da eleição e suspensão da posse dos

integrantes da Chapa 2, com a nomeação de administrador judicial até a resolução do mérito.
 

Foi ainda determinado que se oficiasse ao Juízo da 21ª Vara Federal, que originariamente

conheceu o feito, após a reabertura do expediente forense (Reg. 871759048).
 

 Em plantão judicial, no dia 25/12/2021, foi proferida a seguinte decisão:
 

“Recebida decisão proferida, em plantão judicial, no Agravo de Instrumento nº 1045688-

65.2021.4.01.0000.
 
Intimem-se o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional de Odontologia de São

Paulo para que cumpram a referida decisão no que diz respeito à suspensão dos efeitos da

apuração da eleição, realizada por maioria simples, com a consequente suspensão da posse

dos integrantes da CHAPA 2.
 

 
Poder Judiciário

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Distrito Federal

PLANTÃO JUDICIAL 
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Com relação à determinação para que o juízo de primeiro grau nomeie Administrador

Judicial para estar à frente do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, a

partir de 01/01/2022, determino a intimação da parte autora para, no prazo de vinte e quatro

horas, indicar Administrador com qualificação para gerir o referido Conselho até a solução das

eleições impugnadas. A parte autora deverá apresentar currículo e justificativa para a indicação.
 
Com a manifestação, vista à parte contrária pelo mesmo prazo de vinte e quatro horas.
 
Por fim, retornem os autos conclusos”.
 
Em manifestação, o Conselho Federal de Odontologia alega que é sua a competência para

intervir nos Conselhos Regionais sempre que não lhes for possível o pleno funcionamento, fato que se

prenuncia no CRO-SP a partir de 1º de janeiro de 2022, caso a Chapa 2 não tome posse ou se determine a

realização de novas eleições. Requereu que a escolha do Administrador Judicial seja feita pelo Juízo ou que

Conselho Federal de Odontologia possa designar diretoria provisória, nos termos artigos 4º, “e”, da Lei n.

4.324/1964 e 55 do Decreto n. 68.704/1971. Em outra manifestação, requereu que se aguardasse o julgamento

dos embargos de declaração opostos em face da decisão que suspendeu o resultado das eleições.
 

Os autores indicaram administrador judicial para gerir temporariamente o Conselho Regional de

Odontologia de São Paulo:
 

1ª indicação) Alexandre Dias Maciel, advogado, inscrito na OAB-SP sob o nº 149.622, inscrito

no cadastro de pessoas físicas sob o nº 086.429.028-41 e RG nº 18.242.460-1, com endereço

profissional na Rua Baruel, até n°738/739, Vila Costa, Suzano, São Paulo, CEP 08675-000,

telefone (11) 47485251, Mestre e Doutorando em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP (currículo em anexo Doc. 01);
 
2ª indicação) Cintia Rachas Ribeiro, dentista, inscrita no Conselho Regional de Odontologia de

São Paulo sob o nº 76.675, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o nº 278.770.398-40 e

RG nº 294.952.11 SSP/SP, com endereço profissional na Rua Voluntários da Pátria, nº 2798,

Santana, São Paulo – SP, conselheira eleita no CROSP nas gestões dos biênios 2017/2019 e

2019/2021 (currículo anexo Doc. 02).
 
O Conselho Federal de Odontologia contestou as indicações e sugeriu o nome do o atual

Superintendente do CRO/SP, o Sr. Marcelo Marques da Cruz. Argumentou que "A justificativa para tal

indicação é a absoluta imparcialidade do Sr. Marcelo, porque é ele administrador (com formação em Gestão

Pública) do CRO/SP desde 2013 (com um período anterior de 2010 a 2012), tendo passado por 5 (cinco)

gestões plenárias diferentes, o que demonstra que, apesar de ter trabalhado com diretorias com posições

distintas, sempre revelou competência e seriedade".
 

É o Relatório.
 

Decido. 
 

A pretensão exposta, a princípio, é passível de apreciação em regime de plantão, nos termos do

art. 1º da Resolução 71/09 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ c/c art. 184 do Provimento COGER –

10126799 e da PORTARIA SJDF-DIREF – 11858886. 
 

Em relação à suspensão dos efeitos da decisão do Desembargador plantonista, a questão deve

ser requerida em segundo grau, cabendo a este juízo apenas dar cumprimento ao que foi decidido.
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A proximidade do fim do ano e do início da atuação do futuro administrador judicial (01/01/2022)

torna difícil a designação por este Juízo sem o auxílio das partes interessadas, sendo que ambas indicaram

nomes que consideram mais adequados para a função e é evidente que as duas indicações são

parciais. Contudo, analisando os currículos dos indicados, considero a sugestão do Conselho Federal de

Odontologia mais adequada, pois se trata de atual Superintendente do CRO/SP que já está no órgão há 8 anos

e trabalhou com vários Presidentes, ligados a diferentes ideologias, além de ter conhecimento sobre o

funcionamento interno do órgão, se mostrando apto a gerir a autarquia sem inovações nesse período

provisório.
 

Sendo assim, a nomeação do Administrador Judicial para o Conselho Regional de Odontologia

de São Paulo recairá na pessoa do Sr. MARCELO MARQUES DA CRUZ, graduado em gestão pública e
atual Superintendente do CRO/SP, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob o nº 160.210.267-61 e
RG 25.669.726-7, e-mail: mmarquescruz75@gmail.com, telefone (11) 99479-5687.
 

Intimem-se partes para ciência da decisão e o Administrador Judicial por e-mail e/ou telefone

para ciência do encargo, que tem início em 01/01/2022.
 

Intime-se a parte ré, ou quem suas vezes fizer, com urgência e por meio de Oficial de Justiça
Plantonista e por e-mail, para cumprimento imediato desta decisão. 
 

Em seguida, cumprida a diligência, proceda a Secretaria ao encerramento deste processo no

fluxo do plantão e encaminhe os autos ao Juízo competente. 
 

Brasília, 30 de dezembro de 2021. 
 
 
 

MARIANA GARCIA CUNHA
 

Juíza Federal Plantonista
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