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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Fls. _____

Órgão : 5ª TURMA CÍVEL
Classe : APELAÇÃO
N. Processo : 20150110957018APC

(0028494-75.2015.8.07.0001)
Apelante(s) : EMILIO SANTIAGO RIBAS RODRIGUES E

OUTROS
Apelado(s) : ANA LUCIA LANDIN E OUTROS
Relator : Desembargador ROBSON BARBOSA DE

AZEVEDO
Acórdão N. : 1018767

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.EXTINÇÃO DO

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.      O art. 17 do CPC estabelece que "para postular em juízo

é necessário ter interesse e legitimidade". Ocorre que os

apelados não praticaram atos em nome próprio, mas sim na

condição de membros do Conselho Deliberativo e ou da

Comissão de Ética, ou ainda como Conselheiros dos órgãos

administrativos da Associação Nacional dos Funcionários do

Banco do Brasil (ANABB).

2.      Portanto, por não terem praticado atos na condição de

pessoa física, os apelados não podem figurar no polo passivo

da demanda, por carecerem de legitimidade.

3.     Recurso conhecido e Desprovido. Sentença mantida.
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Fls. _____

Apelação 20150110957018APC

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ROBSON BARBOSA DE

AZEVEDO - Relator, ANGELO PASSARELI - 1º Vogal, SEBASTIÃO COELHO - 2º

Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador JOSAPHA FRANCISCO DOS

SANTOS,  em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO.,

de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 17 de Maio de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO

Relator
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 Peço vênia ao Magistrado a quo para utilizar o relatório da sentença

de fls. 2.137/2.138, verbis:

 

  

 “Vistos etc.,

 Trata-se de ação declaratória de nulidade movida por WILLIAN

JOSÉ ALVES BENTO e EMÍLIO RODRIGUES em desfavor de

JOÃO BOTELHO, ISA MUSA DE NORONHA, ILMA PERES

CAUSANILHAS, ANA LUCIA LANDIN, CLAUDIO JOSE

ZUCCO e MARIO TATSU MIYASHIRO.

 Alegam que são membros do Conselho Deliberativo da

Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil; que

no ano de 2011, a conselheira Isa Musa de Noronha ofereceu

denúncia contra os autores por prática de ato antiético, a qual

teve o processamento indeferido pela maioria dos conselheiros;

que nova denúncia foi oferecida por outro conselheiro, José

Branisso, cujo processamento foi determinado pelo réu João

Botelho, sem a necessária manifestação prévia do conselho;

que houve modificação da decisão anterior do conselho, que

negara o processamento; que o processamento foi

determinado monocraticamente; que foi negado pedido de

oitiva de testemunhas que arrolaram; que houve ofensa ao

princípio da ampla defesa e do contraditório.

 Requerem a suspensão dos efeitos das decisões tomadas nos

processos administrativos n° 001/2013 e 002/2013 com final

declaração de nulidade das decisões proferidas nesses

processos.

 Antecipação de tutela deferida às fls. 896/897.

 Citados, os réus Ana Cláudia Landini e Cláudio José Zucco
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta por WILLIAN JOSÉ ALVES

BENTO E OUTRO, contra a sentença que extinguiu o feito sem a resolução do

mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ausência de legitimidade passiva

por parte dos réus.
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pugnaram pela procedência do pedido - fls. 929/939.

 João Botelho e Isa Musa de Noronha contestaram o pedido às

fls. 966/985, aduzindo que foram respeitados todos os

procedimentos legais e estatutários; que restou comprovada a

prática de atos aéticos pelos autores; que o presidente recebeu

a denúncia por estarem presentes os requisitos para seu

processamento, convocando a Comissão de Ética; que o

Regimento interno autoriza a decisão monocrática; que

convidou todas as testemunhas arroladas; que as testemunhas

ausentes não poderiam ser convocadas e conduzidas à força

para prestar depoimento; que o conteúdo da decisão

administrativa não pode ser revista pelo Poder Judiciário.

 Ilma Peres Causanilhas contestou o pedido às fls. 2095/2104,

argüindo falta de interesse de agir.

 Mário Tatsuo Miyashiro contestou o pedido às fls. 2105/2114,

argüindo a perda do objeto, em razão de os autores terem

concorrido nas eleições e vencido o pleito, e sua ilegitimidade

passiva e aduzindo que as nulidades apontadas não

representaram qualquer prejuízo para os autores; que foi

assegurado o direito à ampla defesa; que todas as

testemunhas arroladas foram convidadas, mas não

compareceram.

 Réplica às fls. 2120/2135.

 Relatado o necessário, decido.”

 

  

 Irresignados, os recorrentes apelam da sentença (fls. 2.140/2.174).

 Em suas alegações recursais, os apelantes sustentam que os réus

são sim legitimados a figurarem no polo passivo da demanda.

 Afirmam que na época dos fatos a ANABB encontrava-se em

período eleitoral e o Sr. João Botelho assim como os outros réus instigaram os

autores a incluir a ANABB no polo passivo da presente demanda, pois caso assim

procedessem não poderiam se candidatarem a cargo eletivo na Associação.

 Asseveram que o Sr. João Botelho não mais falava em nome do

Conselho Deliberativo ou da Comissão de Ética e muito menos em nome da ANABB,
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mas sim em nome próprio, desrespeitando a soberania do próprio colegiado (o

Conselho Deliberativo).

 Por essa razão é que o processo foi distribuído contra a pessoa

física dos réus e não contra a ANABB.

 Requerem, no mérito, o provimento do recurso para anular a

sentença e julgar procedente o recurso para declarar a nulidade das decisões

monocráticas e ou atos proferidos pelos réus.

 Contrarrazões a fls. 2.180/2.193, pugnando pela manutenção da

sentença.

 Preparo regular (fls. 2.175/2.176).

 É o relatório.
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De plano, constato que os réus são partes ilegítimas para figurarem

no polo passivo da demanda e por isso, razão não socorre aos apelantes.

O art. 17 do CPC estabelece que "para postular em juízo é

necessário ter interesse e legitimidade".

Ocorre que os apelados não praticaram atos em nome próprio, mas

sim na condição de membros do Conselho Deliberativo e ou da Comissão de Ética,

ou ainda como Conselheiros dos órgãos administrativos da Associação Nacional dos

Funcionários do Banco do Brasil (ANABB). E mesmo que um dos réus (Sr. João

Botelho), tenha decidido monocraticamente e de forma arbitrária, como alegam os

apelantes, o fez na condição de Presidente do Conselho Deliberativo da Associação

e não na condição da pessoa natural do João Botelho.

E para figurarem como membros/dirigentes da ANABB, os apelados

foram devidamente eleitos para tais funções, respeitadas as normas internas da

Associação no que diz respeito à eleição de seus membros.

Assim sendo, resta flagrante que os apelados praticaram atos em

nome da instituição, quando membros eleitos para os respectivos órgãos

administrativos da ANABB, quer seja na qualidade de Presidente do Conselho

Deliberativo ou na qualidade de membro da Comissão de Ética, não havendo se

falar em pessoalidade nas decisões ali tomadas, uma vez que os apelados estavam

devidamente investidos na qualidade de membros da Associação.

Portanto, acertada a sentença primária que assim fundamentou:

 

"Nesse descortino, e no que tange à ilegitimidade passiva "ad

causam" constata-se que aos réus não cabe a observância de

qualquer dever correlato ao direito discutido nestes autos.

Os autores aduzem em sua exordial que o presidente do

Conselho Del iberat ivo da Associação Nacional dos

Funcionários do Banco do Brasil, em descumprimento ao que

determina o estatuto e regimento interno da associação,

aceitou denúncia e instaurou Comissão de Ética para apurar
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V O T O S

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

interposto.
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fatos que lhes foram imputados. Alegam ainda, que os demais

réus, na qualidade de conselheiros do referido conselho,

agiram de forma a prejudicar a defesa nos processos

administrativos instaurados, deixando de ouvir testemunhas

arroladas em defesa.

Como se vê, nenhum dos atos praticados pelos réus o foi em

nome próprio. As pessoas físicas não praticaram nenhum dos

atos descritos na inicial. Agiram, em verdade, na qualidade de

membros do Conselho Deliberativo, seja na qualidade de

presidentes, seja na qualidade de conselheiros ou membros da

Comissão de Ética instaurada."

 

 

Igualmente é a jurisprudência dessa E. Corte de Justiça que já

decidiu, vejamos:

 

 

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO

DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA

DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ESBULHO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.  SENTENÇA

MANTIDA.

1 - Sendo possível abstrair das razões do recurso os fatos e

fundamentos pelos quais se busca a reforma da r. sentença,

não há que se falar em não conhecimento do recurso de

Apelação, em virtude de falta de impugnação específica da r.

sentença vergastada.

2 - O Réu/Apelado não possui pertinência subjetiva com o

direito material controvertido, uma vez que o interesse que

se pretende tutelar em Juízo não lhe diz respeito

pessoalmente, já que eventual invasão do imóvel

perpetrada pela Associação dos Lojistas da Multifeira deve

ser imputada diretamente à referida pessoa jurídica e não

ao seu presidente, no caso, o Réu.
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Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão

n.973065,  20130110812472APC, Relator :  ANGELO

PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

05/10/2016, Publicado no DJE: 20/10/2016. Pág.:48/258)" grifei

 

Portanto, por não terem praticado atos na condição de pessoa física,

os apelados não podem figurar no polo passivo da demanda, por carecerem de

legitimidade.

Isso posto, forte nas considerações acima, conheço do recurso e a

ele NEGO PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença guerreada.

É como voto.
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O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador SEBASTIÃO COELHO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO.
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