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SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Cuida-se  ação  de  rito  comum,  com  pedido  de  tutela  de  urgência,  proposta  por
ANDERSON  HENRIQUE  SOUZA  DE  ALMEIDA,  ANDRÉ  LUIZ  DE  SOUZA,
ANTONIO  AMERICO  ALBUQUERQUE  DE  ARAUJO,  BRUNO  LEANDRO  DE
MELO  BARRETO,  DIEGO  DE  MÉLO  LIMA,  FELIPE  ARAÚJO  DE  LIRA,
HENRIQUE GERSON KOHL, LÚCIO FRANCISCO ANTUNES BELTRÃO NETO,
MARIA  AÍDA  ALVES  DE  ANDRADE,  NILLÚZIA  LIANA  ARRUDA  DE
ANDRADE,  AMAURY  MELO  DE  LIMA,  FERNANDO  JORGE  DE  OLIVEIRA
FERREIRA,  JÚLIO  RICARDO  DE  BARROS  RODRIGUES,  RAQUEL  BEZERRA
PAJEÚ e DANIELY VIEIRA DE SOUZA, em face do CONSELHO REGIONAL DE
EDUCACAO FISICA DA 12 REGIAO PERNAMBUCO/ALAGOAS - CREF12/PE-AL
e de SUELY MORAIS DE SANTANA, JOSÉ PINTO LAPA, CLAUDIO RENATO
OLIVEIRA  BELTRÃO  DE  CASTRO,  LUIZ  ANTONIO  NUNES  DE  ASSIS,
KENNEDY COSTA DE ANDRADE, WELLINGTON MEDEIROS DE QUEIROZ e
GILMAR FERREIRA DOS SANTOS, objetivando, em sede de tutela antecipada, que:
a)  na  forma do  art.  398  do  CPC,  seja  determinada  a  exibição  de  documentos,  em
5(cinco) dias, com a apresentação da ata da Plenária, que, em tese, elegeu os membros

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

1 de 13 08/04/2019 17:17



da Diretoria  para  o  triênio  2019-2021,  realizada no dia  20/12/2019,  e/ou qualquer
outro documento que esteja na posse do CREF12/PE e que seja fundamental para o
deslinde da ação; b) sejam suspensos os efeitos da Plenária realizada em 20/12/2018,
que, em tese, existiu e deliberou sobre a eleição da Diretoria do CREF12/PE para o
triênio 2019-2021, e da Portaria nº 31, de 26 de dezembro de 2018, no DOU nº 03, de 4
de  janeiro  de  2019,  seção  02,  página  45;  c)  seja  suspenso  o  poder  de  decisão  dos
membros  da  Diretoria  do  CREF12/PE,  nomeados  pela  Portaria  nº  31,  de  26  de
dezembro de 2018, no DOU nº 03, de 4 de janeiro de 2019, seção 02, página 45, a partir
de 01/01/2019, determinando-se, ainda, seu afastamento das funções de direção do
Conselho; d) seja nomeado um administrador profissional de forma provisória, para
que possa realizar os atos de direção do conselho, a ser indicado e nomeado pelo juízo,
ou  escolhido  pelos  conselheiros  efetivos  autores  desta  ação;  e)  seja  determinada  a
realização de Plenária em 08 (oito)  dias,  para nova deliberação sobre a Eleição dos
Membros da Diretoria e dos Conselhos, assegurando-se a presença de apenas 20(vinte)
conselheiros  efetivos  e  seus  suplentes  e  a  atual  ex-presidente,  Sra.  Nadja  Harrop,
totalizando 21  (vinte  e  um)  aptos  ao  sufrágio  (art.  29,  1,  Estatuto  CREF12);  f)  seja
determinado que a nova Plenária para eleição dos membros da Diretoria seja aberta ao
público, com a requisição da presença de membro da Polícia Federal e/ou do MPF
para  acompanhar  os  trabalhos;  g)  seja  determinado  o  bloqueio  de  todas  as
movimentações  financeiras  do  CREF12/PE  junto  às  instituições  financeiras,
especialmente  da  conta  bancária  de  titularidade  do  Conselho  no  Banco  do  Brasil,
Agência 1833-3, além de o impedimento de demitir/exonerar/contratar pessoa física
ou jurídica até a nomeação da nova diretoria ou administrador provisório. Ao final, em
sede de cognição exauriente, almeja a confirmação da tutela de urgência.

Aduz a parte autora, em síntese, que:

a) no dia 06 de novembro de 2018, foram realizadas as eleições do CREF 12/PE, para o
mandato 2019-2024,  sagrando-se vencedora a "Chapa 2 -  Renovando o CREF12/PE
com Força e União", mediante 66,56% dos votos válidos. A participação da "Chapa 2"
se deu graças à segurança concedida através do MS nº 0811002-54.2018.4.05.8300, que
foi distribuído para a 21ª Vara Federal da seção judiciária de Pernambuco;

b) o motivo da impetração MS nº 0811002-54.2018.4.05.8300 foi o ilegal indeferimento
do registro de candidatura da Chapa 2 - Renovando o CREF12/PE, composta por 14
dos 15 autores desta ação, que foi alijada do processo eleitoral ilegalmente;

c) passado o pleito eleitoral, em que a Chapa 2 foi eleita com o dobro de votos da chapa
de  situação,  e  após  insistência  dos  conselheiros  eleitos,  principalmente  para  não
comprometer as atividades do CREF12/PE, a Sra. Nadja Harrop, então presidente do
CREF12/PE, designou o dia 20/12/2018 para a realização da solenidade antecipada do
Conselho, a fim de dar posse aos novos eleitos e, em seguida, realizar a Plenária para
eleger a Diretoria para o triênio 2019/2021;

d) antes mesmo da solenidade de posse se iniciar, os autores já se sentiram coagidos e
intimidados  pelas  limitações  impostas  na  Plenária,  que  proibia  qualquer  tipo  de
filmagem,  fotografia,  gravação  ou  publicização  da  reunião.  Naquela  noite,  num
primeiro  momento,  deu-se  a  posse  dos  novos  conselheiros  e,  posteriormente,  uma
Plenária deveria ocorrer para eleição da nova diretoria;

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfpe.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.sea...

2 de 13 08/04/2019 17:17



e) após a assinatura da ata de posse dos eleitos (dentre eles, 14 autores da presente),
cuja  cópia,  até  a  presente  data,  não  foi  disponibilizada  para  os  conselheiros,  nem
publicada  nos  diários  oficiais,  a  Sra.  Nadja  obrigou  todos  os  convidados  dos
conselheiros  a  se  retirarem do recinto,  iniciando praticamente  uma reunião secreta
restrita aos conselheiros, com a presença apenas da conselheira federal do CONFEF e
ex-presidente  do  CREF12/PE,  a  Sra.  Valéria  Sales,  o  jurídico  contratado  do
CREF12/PE, o presidente do Colégio de Presidentes de CREFs/CONFEF, fundador e
presidente  do  Instituto  Casa  da  Educação  Física,  e  presidente  do  CREF6/MG,  Sr.
Cláudio Boschi, e os seguranças terceirizados do CREF12/PE;

f) foi, então, que a ex-Presidente do CREF12/PE, Sra. Nadja, informou que iria delegar
a  função  de  presidir  a  Plenária  para  a  Sra.  Valéria  Sales,  sob  os  protestos  dos
conselheiros autores desta ação;

g) a Sra. Valéria Sales não tem poderes para participar das plenárias do CREF12/PE.
Ela foi presidente do CREF12/PE até o ano de 2008, tendo sido substituída exatamente
pela  Sra.  Nadja  Harrop.  A  Sra.  Valéria  Sales  não  poderia,  portanto,  presidir  a
assembleia,  pois  não  tem  mais  vaga  no  conselho  como  ex-presidente  e  nem  é
conselheira regional;

h)   após  empossados  os  conselheiros  eleitos,  a  pauta  exclusiva  da  Plenária  era  a
deliberação para definição da Diretoria 2019/2021. Não há mais espaço no Plenário
para ex-presidente do ano de 2008;

i) naquele momento, a Sra. Valéria Sales mostrou um documento do CONFEF, de 18 de
dezembro de 2018, assinado pelo presidente do CONFEF, que dizia que ela estava de
licença temporária do cargo de conselheira federal e que poderia votar na Plenária do
dia 20 dezembro do CREF12/PE;

j) tentou-se induzir os conselheiros do CREF12/PE que aquela licença casuística da
conselheira  federal  tinha  validade.  O  documento  era  assinado  pelo  presidente  do
CONFEF  (que  não  tem  poderes  estatutários  para  conceder  licença)  e  dizia  que  a
conselheira federal tinha direito a voz e voto na plenária do CREF12/PE. Tentou-se,
com um ofício do CONFEF, sobrepor o estatuto do CREF12/PE;

l) irresignados com a situação, os conselheiros questionaram se a então presidente da
Plenária do conselho e ex-conselheira Sra. Valéria Sales também iria deliberar e votar
na eleição da nova diretoria para o mandato 2019/2021, sendo afirmado que a mesma
iria votar na eleição da diretoria,  já que, segundo ela,  teria um assento vitalício no
Conselho, em manobra fraudulenta;

m) fundamental esclarecer que, segundo o estatuto do CREF12/PE, em seu artigo 24, o
conselho é formado por 28 (conselheiros) eleitos, sendo 20 (vinte) efetivos e 08 (oito)
suplentes, e desses 28 (vinte e oito), 14 (quatorze) têm o mandato 2016/2021 e os outros
14 (quatorze) têm o mandato 2019/2024.

n)  Além  dos  28  (conselheiros)  eleitos,  o  último  ex-presidente  também  compõe  o
conselho, e, segundo o parágrafo único do art. 24 do estatuto do CREF12, tem apenas
direito a voz e voto, por 03 (três) anos;

o) na prática, as deliberações são tomadas por 21 (vinte e um) votos - 20 membros
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efetivos (conselheiros) e a ex-presidente (Nadja Harrop), já que os suplentes apenas
substituem os titulares que não estiverem presentes nas plenárias;

p) dentro desse contexto, os autores estavam cientes de que os conselheiros apoiadores
da Chapa 02 formavam um grupo de 11 (onze)  conselheiros efetivos e  04 (quatro)
suplentes, sendo 10 membros efetivos eleitos no pleito 2018 e uma conselheira eleita no
pleito 2016, e como todos estavam presentes no plenário para deliberar acerca da nova
diretoria do CREF12/PE, eles que iriam ser decisivos para a escolha da composição
vencedora da diretoria que iria presidir o CREF12/PE;

q) então, de forma ilegal, fraudulenta e ameaçadora à integridade dos conselheiros, a
ex-presidente do CREF12/PE insistiu na tese de que a ex-presidente (Sra. Valéria Sales,
ex-presidente  em  2008)  iria  compor  a  votação.  Assim,  todos  sabiam  que
preliminarmente  existiam 2  (duas)  chapas  concorrentes  à  diretoria  do CREF12/PE,
sendo a  primeira  apoiada  pela  atual  diretoria,  e  a  segunda apoiada pelos  autores,
vencedores do pleito 2018;

r) pela situação acima exposta, a votação da Plenária iria resultar em empate, já que os
autores  formam  um  bloco  de  11  (onze  votos)  legítimos,  e  os  outros  conselheiros
formariam  outro  bloco  de  11  (onze  votos),  sendo  09  (nove  votos)  de  conselheiros
efetivos, somado a 01 (um) voto da ex-presidente Sra. Nadja Harrop, e o voto ilegítimo
da ex-presidente Valéria Sales,  que,  segundo imposto na ocasião,  teria  um suposto
cargo vitalício;

s)  o  voto  ilegítimo  da  ex-presidente  Valéria  Sales  era  imprescindível  para  que  os
conselheiros de situação pudessem empatar a votação e utilizar o voto de minerva.
Com  o  empate  da  plenária,  o  regimento  interno  do  CONFEF,  utilizado
subsidiariamente pelo CREF12/PE, preveria, em caso de empate nas votações, que a
Presidente da Plenária teria o voto de desempate, sendo que logicamente votaria em
seu favor, de forma dúplice;

t) diante do impasse criado, os autores resolveram, em forma de protesto, se retirar da
plenária  antes  que  a  mesma  fosse  declarada  aberta,  pois,  segundo  o  estatuto  do
CREF12/PE, as deliberações da Plenária só ocorrem com quórum mínimo de 2/3 dos
conselheiros - 14 votos;

u)  ocorre  que,  após  os  autores  se   retirarem  da  plenária,  antes  do  seu  início  (11
membros  efetivos  e  04  suplentes),  tendo  tomado  conhecimento  de  que  02  (dois)
suplentes já aguardavam no lado de fora do recinto, e que teriam entrado na Plenária,
enquanto que outros 02 (dois) suplentes já estavam substituindo 02 (dois) conselheiros
efetivos que não estavam presentes, totalizando 13 membros, ou seja, mesmo assim
não se atingiria o quórum mínimo de 2/3, isto é, 14 membros, previsto no art. 26 do
Estatuto;

v) Diante da impossibilidade da obtenção do quórum mínimo (14 membros), a plenária
não poderia votar qualquer tipo de eleição, deveria ser remarcada para o primeiro dia
útil  do ano de 2019,  já  que,  em 31/12/2018,  encerrou-se o mandato da Sra.  Nadja
Harrop;

x) estranhamente, não houve qualquer ato que designasse a data, hora e local da nova
plenária  a  ser  realizada  no  início  de  2019,  ao  contrário,  o  que  se  viu  foi  que  os
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representantes, na qualidade de conselheiros, tiveram acesso negado às atas de todo
ocorrido no dia 20/12/2018, após sua retirada do ambiente. Daí em diante, os autores
foram  surpreendidos,  pois  o  CREF12/PE,  através  da  Sra.  Nadja  Harrop,  enviou
Ofício/CREF12/PE/742/2018 ao Presidente do Colégio de Presidentes do CONFEF,
Sr.  Claudio  Boschi,  informando  a  composição  da  diretoria  do  CREF12/PE,  com
mandato de 2019 a 2021;

z) tal situação merece análise deste Poder Judiciário, para que o ato ora impugnado
seja anulado, a fim de determinar o afastamento da diretoria nomeada unilateralmente
pela  ex-Presidente,  e  que seja  marcada de  forma urgente  a  plenária,  a  fim de que
apenas os 20(vinte) conselheiros efetivos ou seus suplentes, e a atual ex-presidente, Sra.
Nadja Harrop, possam deliberar e votar na diretoria que irá presidir o CREF12/PE
com mandato 2019/2021.

Intimado a se manifestar acerca da tutela de urgência requerida, o Conselho Regional
de Educação Física da 12 ª Região, representado por sua diretoria, aduziu que: a) a
Reunião Plenária de 20 de dezembro de 2018 iniciou os trabalhos com o seu número
máximo de Conselheiros: 20 (vinte) membros Efetivos, a ex-Presidente Nadja Harrop e
a  Conselheira  Honorífica  Vitalícia  Valéria  Sales,  totalidade  máxima  de  integrantes,
conforme previsto no art. 26 do Estatuto do Conselho Regional de Educação Física da
12ª Região, homologado pelo CONFEF, combinado com o artigo 141 do Estatuto do
CONFEF (Resolução CONFEF nº 206/2010),  nos termos insertos na Ata lavrada no
evento; b) fazia parte da pauta do evento o ato de posse dos novos conselheiros e a
reunião Plenária para eleger a nova Diretoria do CREF12/PE para o triênio 2019/2021,
conforme  convocação  enviada  a  todos  mediante  Ofício  e  mensagem  eletrônica;  c)
iniciados  os  trabalhos,  portanto,  com todos  presentes,  foram iniciadas  as  tratativas
visando à eleição, com a apresentação das eventuais chapas concorrentes. Ao perceber
que não lograriam êxito para eleição da Diretoria, os próprios Conselheiros Efetivos
(10)  recém empossados,  retiraram-se  da  reunião.  Portanto,  foram eles  mesmos que
efetuaram manobra visando inviabilizar o pleito; d) não houve uma retirada imediata
de todos.  Ao perceberem que não alcançariam os votos necessários para garantir o
pleito,  retiraram-se  os  Conselheiros  Eleitos  e  recém empossados,  permanecendo na
reunião os 12 (doze) membros remanescentes, sendo convocados, então, os outros 02
(dois) suplentes remanescentes, dando, então, continuidade aos procedimentos.

Em 01.03.2019, os autores atravessaram uma petição, alegando que: a) os Conselhos
Regionais  são  autônomos,  de  modo  que  o  diploma  que  os  rege  é  seu  respectivo
estatuto, aprovado em Assembleia e registrado em Cartório, o que foi devidamente
seguido pelo CREF/12, que aprovou, em reunião plenária realizada no dia 21.02.2017,
seu novo Estatuto,  Resolução n° 68,  de 07 de junho de 2018,  DOU 18.06.2018;  b)  o
Estatuto vigente no CREF/12 é de 2018, e não de 2011; c) o Estatuto do CONFEF não
tem aplicação no âmbito Regional, já que o Atual Estatuto do Conselho Regional não é
omisso sobre o assunto, pois trata claramente da composição do conselho, sendo ele
formado  por  28  (conselheiros)  eleitos,  o  último  ex-presidente  também  compõe  o
conselho e, segundo o parágrafo único, do art. 24, do estatuto do CREF12, com direito a
voz e voto.
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Os réus apresentaram contestação, em 15.03.2019, alegando: a) o CREF12/PE exerce e
observa, em sua respectiva área de abrangência, as competências, vedações e funções
atribuídas ao CONFEF,  no que couber e  no âmbito de sua competência  material  e
territorial, e as normas estabelecidas na Lei nº 9.696, de 01 de setembro de 1998, no seu
Estatuto  e  nas  Resoluções  do  CONFEF;  b)  o  CREF12/PE  integra  o  Sistema
CONFEF/CREFs,  composto  pelo  Conselho  Federal  de  Educação  Física  e  pelos  20
(vinte)  Conselhos  Regionais  de  Educação  Física,  abrangendo  todos  os  Estados  da
Federação;  c)  a  participação  da  Sra.  Valéria  Sales  na  reunião  do  Plenário  do
CREF12/PE,  bem  como  o  respectivo  voto  e  a  falta  de  "quórum"  para  eleição  da
Diretoria não constituem atos ilegais, uma vez que tanto o Estatuto do CONFEF em
vigor (Resolução CONFEF nº 206/2010) quanto o Estatuto do Conselho Regional de
Educação Física  da 12ª  Região,  que foi  devidamente  homologado pelo  Plenário do
CONFEF em 05/03/2011, respaldam os atos contestados; d) a Reunião Plenária de 20
de dezembro de 2018 iniciou os trabalhos com o seu número máximo de Conselheiros:
20 (vinte) membros efetivos, a ex-Presidente Nadja Harrop e a Conselheira Honorífica
Vitalícia Valéria Sales, totalidade máxima de integrantes, conforme previsto no art. 26
do Estatuto do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região, homologado pelo
CONFEF, combinado com o artigo 141 do Estatuto do CONFEF (Resolução CONFEF
nº 206/2010),  nos termos insertos na Ata lavrada no evento, comprovado por fotos
acostadas; e) a partir do dia 12 de dezembro de 2010, data em que entrou em vigor o
atual Estatuto do CONFEF (Resolução CONFEF nº 206/2010), todos os ex-Presidentes
que tivessem cumprido integralmente seus mandatos e/ou estivessem com o mandato
vigente passaram a ser considerados Conselheiros Honoríficos Vitalícios, com direito a
voz e voto, nos termos do art. 141 do Estatuto do CONFEF (Resolução CONFEF nº
206/2010);  f)  não  cabe  mais  aos  Conselhos  Regionais  criar  funções  honoríficas  ou
vitalícias  em  seus  Estatutos.  Isso  sim  seria  atuar  de  forma  temerária,  atingindo
frontalmente o Sistema CONFEF/CREFs. Não há nenhuma afronta a norma federal
nos  Estatutos  do  CREF12/PE.  Está  claramente  prevista  no  Estatuto  do  CONFEF a
figura  do  Conselheiro  honorífico  vitalício  aos  ex-Presidentes  que  preencham  os
requisitos ali contidos; g) o parágrafo único do artigo 124 em questão é bem claro ao
limitar  a  incompatibilidade  entre  o  exercício  de  mandato  de  Conselheiro  Regional
Efetivo e Suplente com o de Conselheiro Federal, não fazendo, entretanto, qualquer
menção a Conselheiro Honorífico Vitalício.

Réplica apresentada em 18.03.2018.

Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO
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Emerge dos autos que, diante do impasse surgido acerca da legitimidade ou não da
participação da Sra. Valéria Sales na plenária, todos os autores, exceto Daniely Vieira,
resolveram, em forma de protesto, se retirar da reunião, antes que ela fosse declarada
aberta.

A conselheira Daniely Vieira, por sua vez, consoante o narrado na ata de reunião da
plenária,  antes  da  coleta  individual  dos  votos  e  da  proclamação  do  resultado,
retirou-se  da  sala,  alegando  que  não  concordava  com  a  continuidade  do  processo
eleitoral sem a presença dos conselheiros eleitos para o mandato 2019/2024.

Primeiro, será analisada a legitimidade ou não da participação da Sra. Valéria Sales e,
depois, a observância ou não do quórum para a eleição da nova diretoria.

De  acordo  com o  art.  5°,  I  e  IV,  do  Estatuto  do  CONFEF (Resolução  CONFEF nº
206/2010),  o  Conselho  Federal  de  Educação  Física  -  CONFEF  tem  por  finalidade
exercer função normativa superior no Sistema CONFEF/CREFs, bem como editar atos
necessários ao desenvolvimento dos entes do Sistema CONFEF/CREFs.

A seu turno, os Conselhos Regionais de Educação Física - CREFs têm por finalidade
cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal nº. 9.696, de 01 de setembro de
1998, das Resoluções e demais normas baixadas pelo CONFEF, assim como lavrar atos
necessários à execução das deliberações e Resoluções do CONFEF, nos termos do art.
6°, III e IV, do Estatuto do CONFEF.

Dessa  forma,  a  despeito  da  relativa  autonomia  dos  Conselhos  Regionais,  prevista,
inclusive,  no  próprio  Estatuto  do  CONFEF,  verifica-se  que  o  Conselho  Federal  de
Educação Física tem função normativa superior no Sistema CONFEF/CREFs, de modo
a sujeitar os Conselhos Regionais a suas regulamentações, que visam à organização e à
uniformidade de funcionamento do Sistema.

Segundo  o  art.  141  do  referido  Estatuto,  é  assegurada  a  função  de  Conselheiro
Honorífico  vitalício  do  CONFEF  ou  de  CREF,  com  direito  a  voz  e  voto,  aos
ex-Presidentes  do  CONFEF e  de  CREFs  que  tenham cumprido  integralmente  seus
mandatos antes da aprovação desse Estatuto, assim como aos Presidentes do CONFEF
e dos CREFs com mandato vigente na data de aprovação do Estatuto.

Em outras  palavras,  todos  os  ex-Presidentes  que  tivessem cumprido integralmente
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seus mandatos e/ou estivessem com o mandato vigente à época da aprovação do atual
Estatuto do CONFEF passaram a ser considerados Conselheiros Honoríficos Vitalícios,
com direito a voz e voto.

Além disso, dispôs o art. 142 e seu parágrafo único, do Estatuto do CONFEF, que, no
prazo improrrogável de até 90 (noventa) dias, a contar da publicação desse Estatuto, os
CREFs deveriam adequar seus Estatutos ao do CONFEF, de sorte que as disposições
constantes  dos  Estatutos  dos  CREFs  que  contrariassem  às  do  CONFEF  seriam
consideradas revogadas a partir da publicação deste.

Não se trata, portanto, de mera norma de eficácia limitada, ou mesmo contida, mas de
norma de eficácia plena,  com efeitos  disciplinadores  da composição dos Conselhos
imediatamente após 90 (noventa) dias da sua publicação, ainda que em caso de inércia
do Conselho Regional de Educação Física, cujas normas incompatíveis passam a estar
revogadas a partir de então.

Diante disso, constato que deve haver, para a racionalidade e uniformidade do Sistema
CONFEF/CREFs,  a  observância  da  normatização  geral  e  superior  realizada  pelo
CONFEF,  bem  como  uma  conformação  do  estatuto  dos  Conselhos  Regionais  com
relação ao do Conselho Federal, haja vista o poder normativo superior deste último na
regulamentação desse Sistema.

Como já referido, em razão da norma superior que determina a revogação das normas
incompatíveis dos Conselhos Regionais após 90 (noventa) dias da publicação daquela,
sua disciplina deve prevalecer, a partir deste marco temporal, até mesmo diante da
inércia de qualquer Conselho Regional de Educação Física em conformar o seu estatuto
ao conteúdo da norma superior,  que,  nessa hipótese de omissão do CREF, passa a
irradiar  seus  efeitos  disciplinadores  independentemente  de  qualquer  nova
normatização o âmbito deste último.

Sendo assim, observo que, de fato, existe previsão normativa a respaldar a participação
da Sra. Valéria Sales na plenária para eleição da nova diretoria, porquanto, como foi
presidente do CREF12/PE, com mandato encerrado em 2008, tornou-se Conselheira
Honorífica vitalícia por força do disposto no art. 141 do Estatuto do CONFEF, que,
conforme explanado, aplica-se ao CREF12/PE.

Portanto,  razão  assiste,  nesse  ponto,  à  tese  dos  réus,  pelo  que  reputo  legítima  a
participação da  Sra.  Valéria  Sales  na  assembleia  para  eleição  da  nova diretoria  do
CREF12/PE.
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Por outro lado, no que tange ao quórum para realização da votação plenária, segundo
o art. 31, III, do Estatuto do CREF12/PE, as deliberações da plenária para eleger e dar
posse aos membros das respectivas diretorias só ocorrem com quórum mínimo de 2/3
dos conselheiros, ou seja, 14 (quatorze) votos, levando em conta o total de 21 (vinte e
um) previsto no art. 26, caput, do referido Estatuto.

Caso adotada a tese dos réus, como o total de participantes seria de 22 (vinte e dois),
por considerar a Sra. Valéria Sales como Conselheira Honorífica vitalícia, o quórum
mínimo exigido, isto é, o primeiro número inteiro subsequente, seria de 15 (quinze)
votos, inclusive.

De fato,  da  análise  da ata  da  reunião  plenária  de  eleição  da  diretoria  (doc.  de  id.
4058300.9751814, pag. 1/5), verifico que dela só constam treze assinaturas, quando o
quórum mínimo de 2/3 exigia quatorze ou quinze, a depender da tese adotada.

Vale pontuar que,  embora o Sr.  Cláudio Augusto Boschi estivesse presente e tenha
assinado a ata, compareceu apenas como membro convidado, por ser Coordenador do
Colégio dos Presidentes de CREFs, não participando de qualquer deliberação, sendo
mero espectador, pelo que sua presença não conta para fins de quórum.

Dessa  forma,  afigura-se  patente  que  a  deliberação  se  deu  sem  o  quórum  mínimo
exigido pela legislação de regência.

Observo que existia, no contexto, uma dúvida razoável no que tange à legitimidade da
participação da Sra. Valéria Sales na reunião, tanto que se fez necessária a posterior
intervenção  do  Poder  Judiciário  para  definir  se  prevaleceria  a  norma  superior  do
Conselho  Federal  ou  o  Estatuto  do  Conselho  Regional  no  específico  ponto.  Nesse
contexto, o impasse gerado pela resolução apressada dessa questão de ordem, sem o
devido debate  e prévia resolução jurídica, que oferecesse suficiente segurança jurídica
à validade da deliberação na iminência de ocorrer, resultou no descumprimento de um
requisito  objetivo  imprescindível  à  garantia  da  representatividade  das  votações
plenárias, qual seja, o quórum mínimo de deliberação.

Diante disso, concluo que a reunião plenária se deu com o descumprimento do art. 31.
III, do Estatuto do CREF12/PE, razão pela qual não há fundamento jurídico para o
reconhecimento da sua validade.
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Passo  a  analisar  o  pedido  de  que  a  nova  plenária  para  eleição  dos  membros  da
Diretoria seja aberta ao público, com a requisição da presença de membro da Polícia
Federal e/ou do MPF para acompanhar os trabalhos. Quanto à presença do público,
em se tratando o Conselho Regional de Educação Física de pessoa jurídica de Direito
Público  responsável  por  atos  de  interesse  de  toda  a  sociedade,  o  princípio
constitucional  da  publicidade  fundamenta  o  pedido,  na  medida  em  que  exige,  no
contexto do Estado Democrático de Direito, transparência máxima aos seus atos, para
fins  de  que  seja  efetivada  a  devida  accountability,  com  a  possibilidade  de  plena
fiscalização dos cidadãos em relação aos seus atos, ressalvadas excepcionais hipóteses
que justifiquem a exceção a esse relevantíssimo princípio constitucional, situação que
não restou comprovada pelos réus. Assim, deverá ser garantida a devida publicidade,
com  a  presença  de  eventuais  cidadãos  interessados,  à  nova  plenária,  mantidos
obviamente os poderes da presidência da sessão no que tange à disciplina necessária à
manutenção da ordem e da organização dos trabalhos.

Por  outro  lado,  não  restou  devidamente  comprovada  nos  autos  a  imprescindível
necessidade  de  atuação  da  Polícia  Federal  e  ou  do  Ministério  Público  Federal  na
referida sessão plenária, pelo que indefiro o pedido nesse específico ponto, tratando-se
de  mera  reunião  administrativa,  em  ente  público,  com  reduzido  número  de
participantes, que devem se portar com urbanidade, em respeito à legislação e sob as
penas da lei,  como inúmeras outras reuniões diariamente realizadas no âmbito dos
diversos  órgãos  públicos,  e  constando dos  autos  a  informação  possuir  o  Conselho
agentes  próprios  de  segurança.  Em  eventualmente  surgindo  circunstâncias  que
efetivamente  atraiam  a  atribuição  desses  órgãos,  deverão  os  interessados  solicitar
administrativamente a sua atuação.

Em face das razões expostas, neste juízo de cognição exauriente, vislumbro, em parte, o
direito  alegado  pelos  autores.  Outrossim,  verifico  presente  o  perigo  da  demora
necessário para a antecipação dos efeitos da tutela, requerida na exordial, uma vez que
o  período  de  mandato  da  diretoria  está  sendo,  a  cada  dia,  irreversivelmente,
ultrapassado com a gestão do ente realizada por membros escolhidos em uma eleição
sem a devida validade jurídica. Ademais, a polarização dos conselheiros, decorrente da
divergência  surgida  na  eleição  da  diretoria,  criou  clima  propício  a  eventuais
retaliações,  tendo  em  vista,  inclusive,  a  judicialização  da  questão,  o  que  pode  ser
prejudicial à normalidade e ao bom desempenho das atividades do Conselho Regional.

Desse modo, antecipo os efeitos da tutela, nos termos do art.  300 do CPC/15, para
determinar  que  seja  realizada  nova  assembleia  plenária,  em  08  (oito)  dias,  para
deliberação  voltada  à  eleição  dos  membros  da  diretoria  e  dos  conselhos,
assegurando-se  a  presença  dos  20  (vinte)  conselheiros  efetivos  e  seus  suplentes,
conforme o caso, da atual ex-presidente, Sra. Nadja Harrop, bem como da Sra. Valéria
Sales, Conselheira Honorífica vitalícia, nos termos do disposto no art. 141 do Estatuto
do CONFEF c/c art. 29, 1, do Estatuto CREF12, garantida a publicidade da sessão, com
a máxima presença possível de eventuais cidadãos interessados,  nos razoáveis limites
necessários à manutenção da ordem e da organização dos trabalhos. Determino, ainda,
enquanto  a  nova  plenária  não  for  realizada,  e  pelas  razões  apontadas  quando  da
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apreciação  do  perigo  da  demora,  que:  a)  seja  restringido  o  poder  de  decisão  dos
membros  da  Diretoria  do  CREF12/PE,  nomeados  pela  Portaria  nº  31,  de  26  de
dezembro de 2018, no DOU nº 03, de 4 de janeiro de 2019, seção 02, página 45, a partir
de 01/01/2019, de modo que só sejam tomadas decisões estritamente necessárias para
o desempenho das atividades básicas e imprescindíveis ao funcionamento normal do
Conselho;  b)  só  sejam  realizadas  as  movimentações  financeiras  estritamente
necessárias  ao desempenho dessas  mesmas atividades básicas  e  imprescindíveis  ao
funcionamento  normal  do  Conselho;  e  c) a  Diretoria  fique  impedida  de
demitir/exonerar/contratar pessoa física ou jurídica.

Deixo, contudo, de deferir o total afastamento, desde já, dos membros da Diretoria, a
designação  de  administrador  provisório  e  o  bloqueio  de  todas  as  movimentações
financeiras,  na  forma  como  postulados,  uma  vez  que,  apesar  de  a  atual  Diretoria
encontrar-se, na prática, na gestão já há alguns meses, não foi demonstrada nos autos
qualquer anormalidade grave na condução na administração do Conselho Regional de
Educação Física,  sendo certo que se  trata  de período extremamente curto o  tempo
remanescente até a nova eleição da Diretoria (oito dias), e que a descontinuidade da
gestão, inclusive com bloqueio total de movimentações financeiras, por lapso temporal
tão curto, oferece risco à continuidade das atividades do Conselho no breve interregno.
Ademais,  caso  praticado,  pelos  membros  da  atual  diretoria,  nesse  curto  período,
qualquer ato ilícito como forma de retaliação aos autores, aos seus apoiadores  ou de
causar  danos  ao  Conselho  por  eles  administrado,  poderão  ter  seu  comportamento
devidamente apurado e sancionado nas esferas próprias.  

Por fim, constato a perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de exibição da ata
da plenária, que elegeu os membros da Diretoria para o triênio 2019-2021, uma vez que
os autores já a obtiveram.

III - DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  resolvendo  o  mérito  com  fulcro  no  art.  487,  I,  do  CPC/15,  julgo
parcialmente  procedentes  os  pedidos,  para  determinar  que  seja  realizada  nova
assembleia Plenária, em 08 (oito) dias, para deliberação voltada à eleição dos membros
da diretoria e dos conselhos, assegurando-se a presença dos 20 (vinte) conselheiros
efetivos e seus suplentes, conforme o caso, a atual ex-presidente, Sra. Nadja Harrop,
bem  como  da  Sra.  Valéria  Sales,  Conselheira  Honorífica  vitalícia,  nos  termos  do
disposto  no  art.  141  do  Estatuto  do  CONFEF  c/c  art.  29,  1,  do  Estatuto  CREF12,
garantida  a  publicidade  da  sessão,  com  a  máxima  presença  possível  de  eventuais
cidadãos interessados,  nos razoáveis limites necessários,  à manutenção da ordem e da
organização dos trabalhos.

Quanto ao pedido de exibição da ata plenária, extingo o processo, sem resolução de
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mérito, por ausência superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/15.

Antecipo  os  efeitos  da  tutela,  para  determinar  que  seja  realizada  nova  assembleia
plenária,  em  08  (oito)  dias,  para  deliberação  voltada  à  eleição  dos  membros  da
diretoria  e  dos  conselhos,  assegurando-se  a  presença  dos  20  (vinte)  conselheiros
efetivos e seus suplentes, conforme o caso, da atual ex-presidente, Sra. Nadja Harrop,
bem  como  da  Sra.  Valéria  Sales,  Conselheira  Honorífica  vitalícia,  nos  termos  do
disposto  no  art.  141  do  Estatuto  do  CONFEF  c/c  art.  29,  1,  do  Estatuto  CREF12,
garantida  a  publicidade  da  sessão,  com  a  máxima  presença  possível  de  eventuais
cidadãos interessados,  nos razoáveis limites necessários à manutenção da ordem e da
organização  dos  trabalhos.  Determino,  ainda,  enquanto  a  nova  plenária  não  for
realizada, e pelas razões apontadas quando da apreciação do perigo da demora, que: a)
seja  restringido  o  poder  de  decisão  dos  membros  da  Diretoria  do  CREF12/PE,
nomeados pela Portaria nº 31, de 26 de dezembro de 2018, no DOU nº 03, de 4 de
janeiro de 2019, seção 02, página 45, a partir de 01/01/2019, de modo que só sejam
tomadas decisões estritamente necessárias para o desempenho das atividades básicas e
imprescindíveis  ao  funcionamento  normal  do  Conselho;  b)  só  sejam  realizadas  as
movimentações financeiras estritamente necessárias  ao desempenho dessas  mesmas
atividades básicas e  imprescindíveis  ao funcionamento normal do Conselho;  e  c) a
Diretoria fique impedida de demitir/exonerar/contratar pessoa física ou jurídica.

Em face da sucumbência  recíproca,  determino o  ressarcimento,  pelos  réus,  de  50%
(cinquenta por cento) do montante pago a título de custas pelos autores. Condeno as
partes ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a ser dividido na proporção de 50% para os réus e 50% para os autores, nos
termos do art. 85, §8º, do CPC/15.

Sentença sujeita à remessa necessária.

Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. 

Oportunamente, transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa. 

Recife, data da validação.

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO LEAL
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