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MEMORANDO Nº 332/2021 

 

 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. 

 

De: ASSEJUR 

Para: DIRETORIA 

 

Assunto: Relatório da ação judicial de autos nº 5018362-58.2021.4.02.5101 

 

 

Cumprimentando-a, esta Assessoria Jurídica vem, em resposta à solicitação do 

respeitável solicitação desta Diretoria, apresentar abaixo o relatório do atual andamento da ação 

judicial de autos nº 5018362-58.2021.4.02.5101. 

 

Trata-se de ação judicial movida por este CRTR 4ª Região contra o CONTER 

buscando impedir judicialmente os efeitos da instauração de Processo Administrativo de 

Intervenção nº 68/2021 pelo Conselho Nacional, o qual possui por indicativo de suposta 

irregularidade o seguinte fato: aplicação de multa de trânsito a particular, pessoa inclusive não 

habilitada, às 01:30 h do dia 19/12/2019, a qual conduzia veículo alegadamente da propriedade 

deste CRTR 4ª Região. 

 

Nesse sentido, o Processo de Intervenção possui como pano de fundo o suposto uso 

irregular de bem público por particular. 

 

Ressalte-se que o encaminhamento do Processo de Intervenção se deu com base na 

Resolução nº 14/2016 do CONTER, a qual, em seu art. 24, inciso II afirma que a Diretoria 

Executiva do Conselho Nacional prevê a possibilidade de Intervenção Temporária, simplesmente 

afastando o membros da Diretoria do CRTR 4ª Região. 

 

O CONTER enviou TAC juntamente com o Processo de Intervenção, o qual, todavia, 

fora encaminhado já com as cláusulas pré-determinadas, tratando-se, portanto de um “TAC de 

Adesão”, já que não houve qualquer tratativa das cláusulas constantes do referido termo.  

 

Destaca-se, neste sentido, que o “TAC de Adesão” prevê, inclusive, que a sua 

assinatura acarretaria o afastamento imediato dos membros da Diretoria do CRTR 4ª Região, 

sem que, todavia, fosse elucidado no termo qualquer fato de tamanha gravidade que demandaria 

tal medida extrema. 
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Neste aspecto, nunca é demais lembrar que os Conselheiros membros da Diretoria 

dos Conselhos Regionais são eleitos pela categoria, por seu próprio corpo de conselheiros. Ou 

seja, o que pretende o CONTER é unilateralmente afastar os membros democraticamente eleitos 

pela categoria profissional. 

 

Pois bem, no entendimento desta ASSEJUR, como veremos abaixo, nos mais diversos 

aspectos jurídicos se mostra ilegal qualquer tipo de medida de Intervenção, razão pela qual 

fundamenta a ação judicial na busca da preservação da autonomia deste CRTR 4ª Região, não 

havendo a necessidade, neste Relatório, de esmiuçar os argumentos jurídicos utilizados na ação 

judicial, posto que não é este o objetivo deste ato. 

 

Todavia, podemos resumir que, a nosso ver, o Processo Administrativo de 

Intervenção nº 68/2021 possui as seguintes ilegalidades: 

 

(i) não observância da não ocorrência de uso indevido de bem público por 

particular, eis que o automóvel é um bem móvel que se transmite com a sua 

entrega e não com a alteração do CRV perante o órgão de trânsito, de modo que 

este já havia sido doado à particular, razão pela qual sequer há que se falar em 

conduta do CRTR 4ª Região, mas sim de ato praticado por este particular no uso 

de bem privado;  

 

(ii) doação realizada em observância aos termos da lei de regência, eis que consta 

do Processo Administrativo de Alienação deste CRTR 4ª Região informação de 

que se tratava de bem desafetado, que houve a motivação do ato e a avaliação 

prévia e que a licitação fora dispensada por se tratar de doação de bem móvel à 

entidade sem fins lucrativos, nos termos do art. 17, inciso II, alínea “a” da Lei nº 

8.666/1993, razão pela qual se mostra irrelevante eventual irregularidade, 

apontada no Parecer da ASSEJUR do CONTER, da suposta inobservância do 

Decreto que entrara em vigor meses antes (em outras palavras, os requisitos para 

a doação do automóvel estão na Lei em sentido formal, mais precisamente no art. 

17, inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666/1993, e não em Decreto); 

 

(iii) violação ao princípio da proporcionalidade, na medida que a medida é 

absolutamente desproporcional nos mais diversos aspectos (nos cumpre 

ressaltar que o Direito tipifica como ilegal as medidas desproporcionais, ou seja, a 

violação à razoabilidade é um fundamento jurídico capaz, por si só, de tornar 

ilícita a Intervenção pretendida), além do que o “TAC de Adesão” encaminhado 

revela violação ao devido processo legal, pois não prevê tecnicamente nenhum 

ajuste de condutas que já não estejam sendo tomadas pelo CRTR 4ª, mas sim o 

afastamento da diretoria deste Conselho Regional (em outras palavras, o TAC que 
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foi feito unilateralmente para assinatura, sem qualquer negociação prévia, não 

propõe medidas que não estejam sendo realizadas pelo CRTR 4ª Região, mas sim 

o afastamento dos diretores do Conselho Regional, o que indica uma tentativa de 

se promover desde já a Intervenção, e não qualquer ajustamento de condutas). 

 

Enfim, no entendimento dos membros da ASSEJUR deste CRTR 4ª Região, ainda que 

pudéssemos imaginar que por acaso tivesse ocorrido algum tipo de irregularidade meramente 

formal, evidenciamos a desproporcionalidade em se estabelecer uma Intervenção sobre um fato 

referente a um bem que fora constatado como inservível à Administração Pública, mais 

precisamente um Fiat Uno Mille ano 1999, desde 2011 sem uso, com mais de 300 mil km 

rodados, avaliado à época por R$ 4.700,00 e cujo conserto fora orçado em R$ 5.721,09. 

 

Distribuída a ação judicial, a juíza federal indeferiu a liminar (claro, isso não significa 

que houve o julgamento do caso, mas apenas do pedido de concessão de uma liminar) para 

impedir desde já a Intervenção, cuja decisão apontou dois aspectos: (i) que, em princípio, o fato 

do CRV do automóvel não ter sido alterado até a presente data poderia revelar que talvez 

pudesse haver alguma espécie de irregularidade; (ii) também, em princípio, não evidenciou 

violação à proporcionalidade, por entender que no Processo de Intervenção será dada a 

oportunidade de defesa. 

 

Contra a decisão de indeferimento da liminar foi distribuído o recurso ao TRF 2ª 

Região para apontar os equívocos da análise da decisão de primeira instância. Além dos diversos 

argumentos acima já listados, podemos realçar que o erro de análise nos parece evidente, já que 

não fora verificado, por exemplo, que o CONTER encaminhou o “TAC de Adesão” que, por sua 

vez, assinado, não possibilitará a apresentação da defesa, e, ao mesmo tempo, não assinado, 

haverá a possibilidade da imediata Intervenção. 

 

É o relatório. 
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