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PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AUSÊNCIA

DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM EXAME

DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1 - A legitimidade ad causam, como uma das condições da

ação, deve ser aferida a qualquer tempo, inclusive pelo Tribunal

em fase de recurso. Sendo, portanto, o legitimado passivo

aquele que, em caso de procedência do pedido, deve suportar

os efeitos oriundos da sentença, assiste razão ao apelante

quanto à ilegitimidade passiva, uma vez que quem deve estar

no polo passivo é a ANABB, pois a ação ordinária objetiva a

declaração de nulidade de decisão proferida pelo Conselho

Deliberativo da entidade e o fato da decisão ser monocrática,

proferida pelo presidente do órgão, por si só, não tem o condão

de lhe atrair a responsabilidade.

2- Preliminar acolhida. Sentença cassada.
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Fls. _____

Apelação 20150110859459APC

A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 7ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, LEILA  ARLANCH - Relatora,

GISLENE PINHEIRO - 1º Vogal, GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - 2º Vogal, sob

a presidência da Senhora Desembargadora LEILA  ARLANCH,  em proferir a

seguinte decisão: PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. UNÂNIME.,

de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 17 de Maio de 2017.

Documento Assinado Eletronicamente

LEILA  ARLANCH

Relatora
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 Adoto o relatório da sentença de fls. 578/582:

 

 Trata-se de ação de conhecimento proposta por DENISE LOPES VIANNA,

TEREZA C GODOY MOREIRA DOS SANTOS, WILLIAN JOSÉ ALVES

BENTO e EMILIO RODRIGUES em face de JOÃO BOTELHO, partes

qualificadas nos autos.

 Narram os autores que o Conselho Deliberativo da ANABB reuniu-se em 20

de julho de 2015, tendo como item de pauta a ser deliberado pelos 21 (vinte

e um) conselheiros a regularidade das contas da ANABB relativas ao

exercício de 2014. Na reunião, afirmam que o Presidente do Conselho

Deliberativo, João Botelho, de forma unilateral, declarou nulos os votos das

conselheiras Denise Lopes Viana e Tereza C. Godoy Moreira dos Santos,

que rejeitaram a aprovação das contas do exercício de 2014.

 Sustentam que, com a declaração de nulidade dos votos das duas

conselheiras, as contas do exercício de 2014, que foram rejeitadas pela

maioria dos conselheiros, restaram aprovadas por 10 (dez) votos a favor, 9

(nove) votos contra e 2 (dois) votos nulos.

 Aduzem que o conselheiro Willian suscitou questão de ordem, propondo

que o colegiado apreciasse e deliberasse sobre o resultado, mas o

Presidente, ora réu, novamente por ato monocrático, indeferiu o pleito.

 Os requerentes insurgem-se, ainda, contra outra decisão monocrática

proferida pelo Presidente do Conselho Deliberativo no dia 23/07/2015, que

julgou os Processos Administrativos n° 001/2013 e 002/2013, na qual

decidiu ratificar a decisão tomada pela Comissão de Ética da ANABB e

responsabilizar os conselheiros Emílio Rodrigues e Willian Bento, aplicando-

lhes a pena de suspensão de 60 (sessenta) dias do exercício das

prerrogativas de associado.

 Afirmam que o réu, na qualidade de Presidente, convocou reunião

extraordinária e presencial para referendo da decisão acima mencionada

para o dia 3 de agosto de 2015, informando que os conselheiros Emílio e

Willian terão direito à palavra, mas não poderão participar do julgamento
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R E L A T Ó R I O

 Trata-se de apelação interposta por JOÃO BOTELHO contra a

sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pelos autores.
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dos processos administrativos, sob o fundamento de que figuram como

denunciados.

 Os autores alegam que os processos administrativos correspondem ao ano

de 2013 e que serão julgados neste momento apenas porque a ANABB se

encontra em plena campanha eleitoral, em clara perseguição política aos

conselheiros que externaram críticas às atitudes do Presidente.

 Sustenta, ainda, competir, exclusivamente, ao Corpo Social eleger ou

destituir os membros do Conselho Deliberativo, nos termos do Estatuto da

ANABB.

 Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão

das decisões monocráticas tomadas por João Botelho, Presidente do

Conselho Deliberativo, na reunião ocorrida em 20/07/2015, no que tange à

anulação dos votos das conselheiras Teresa Godoy e Denise Vianna e

indeferimento da questão de ordem levantada pelo Colegiado. Ainda, em

sede de antecipação de tutela, pugnam pela suspensão da reunião

extraordinária convocada para o dia 03/08/2015, bem como pela garantia

aos autores do direito de voto em todas as reuniões a serem realizadas pelo

Conselho Deliberativo. Ainda, pleiteiam o esclarecimento e modulação dos

efeitos da decisão liminar proferida no processo n° 2015.01.1.049064-2.

 Ao final, requerem a confirmação do pedido liminar, para fins de: a) declarar

a nulidade das decisões monocráticas tomadas pelo réu por ocasião da

reunião ocorrida em 20/7/2015; b) declarar a nulidade da decisão proferida

pelo réu de convocação da reunião designada para o dia 03/08/2015, sob o

argumento de que a destituição dos conselheiros compete ao Corpo Social;

c) declaração de legitimidade dos votos e/ou deliberações dos autores

durante o curso do processo e dos seus mandatos eletivos como membros

do Conselho Deliberativo.

 Documentos às fls. 22/179.

 Decisão de fls. 181/184 deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos

efeitos da tutela para fins de "determinar a suspensão da decisão

monocrática tomada pelo Presidente do Conselho Deliberativo da ANABB,

João Botelho, por ocasião da reunião ocorrida em 20/07/2015, no que tange

à anulação dos votos das conselheiras Teresa Godoy e Denise Lopes

Vianna e indeferimento da questão de ordem suscitada quando do

julgamento das contas referentes ao exercício do ano de 2014,

assegurando, assim, o direito de voto das mencionadas conselheiras, até

julgamento do mérito da presente demanda".
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 Devidamente citado, o réu ofertou contestação às fls. 186/225. Não suscita

preliminares. No mérito, aduz que, no início da reunião do Conselho

Deliberativa da ANABB realizada no dia 20/7/2015, teria cientificado as

Conselheiras Denise e Tereza acerca da impossibilidade de votarem as

contas de 2014. Alega que, após a votação e contabilização dos votos e

exclusão dos votos das referidas conselheiras, houve irresignação por parte

do Conselheiro Willian com a proclamação do resultado, tendo sido

proposta resolução alternativa, mas não houve consensoentre os

integrantes do conselho. Destaca que, após alguns registros, onze

conselheiros retiraram-se da reunião.

 Sustenta que a autora Tereza Godoy Moreira integrou a Diretoria Executiva

da ANABB no período de 13/6/2012 a 24/4/2015. Afirma que a referida

conselheira, por ter ocupado na Diretoria Executiva no ano de 2014, é

responsável pelas contas do exercício de 2014, motivo pela qual seria

impedida de julgar as próprias contas como integrante do Conselho

Deliberativo. No que se refere à requerente Denise, destaca que esta

mantém relação conjugal com o Sr. Valmir Marques Camilo, tendo este

ocupado cargos de Presidente da Diretoria Executiva e de Presidente de

Conselho Deliberativo. Sustenta que o Sr. Valmir teria sido excluído do

quadro social da ANABB por transgressão ao Estatuto e ao Código de Ética.

Narra que a referida conselheira teria interesse direto na destinação de

determinadas verbas da ANABB, motivo pelo qual estaria impedida de julgar

as contas. Tece considerações acerca das contas da ANABB relativa ao

ano de 2014.

 No que se refere aos autores Emílio e Willian, alegam que estes são

impedidos de participar do julgamento dos processos administrativos que

respondem. Sustenta a validade da decisão monocrática proferida pelo réu,

considerando que o termo final de julgamento do relatório findaria em

23/7/2015. Alega que a decisão do Presidente do Conselho Deliberativo

possui eficácia até a manifestação do Conselho Deliberativo. Narra que, na

reunião ocorrida em 03/8/2015, novamente houve discussão entre os

conselheiros, tendo 11 destes se retirado do local, o que impossibilitou a

votação, tendo sido convocada nova reunião para o dia 24/8/2015.

 Tece argumentação jurídica. Pleiteia a revogação da decisão que antecipou

os efeitos da tutela. No mérito, pleiteia a improcedência dos pedidos.

 Documentos às fls. 226/524.

 Réplica às fls. 533/548.
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 Intimadas as partes a especificarem provas, solicitaram a dilação

probatória. Decisão de fl. 561 indeferiu os pedidos de produção de provas,

tendo sido interposto recurso de agravo retido pelos autores (fls. 564 e ss)”

 

  

 O juízo a quo acolheu parcialmente a pretensão dos autores para

declarar a nulidade da decisão monocrática tomada pelo Presidente do Conselho

Deliberativo da ANABB, que determinou a anulação dos votos das conselheiras

TERESA GODOY e DENISE LOPES VIANA, por ocasião da reunião ocorrida em

20/07/2015.

 JOÃO BOTELHO opôs embargos de declaração às fls. 584/586 que

foram parcialmente acolhidos para correção do erro material apontado pelo

embargante (fl. 611).

 Inconformado, o réu interpôs o recurso de apelação de fls. 617/631,

com preparo acostado à fl. 632.

 Em suas razões recursais suscita, preliminarmente, a ilegitimidade

passiva, argumentando que não praticou nenhum ato em nome próprio, mas sim, em

nome da pessoa jurídica da ANABB.

 No mérito, defende que o Presidente do Conselho Deliberativo tem

competência para declarar o impedimento das conselheiras em razão do

envolvimento pessoal de ambas em relação às contas da associação do exercício de

2014 que estavam sendo julgadas, requerendo a reforma da sentença para julgar

improcedentes os pedidos da exordial.

 Contrarrazões às fls. 634/660 pela manutenção da sentença.

 É o relatório.
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Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos da ação anulatória ajuizada contra JOÃO

BOTELHO.

O réu interpôs o recurso de apelação suscitando, preliminarmente, a

ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que a ação deveria ter sido ajuizada

contra a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB e não

contra a pessoa física JOÃO BOTELHO, que atuou como Presidente do Conselho

Deliberativo.

Com razão o apelante.

A legitimidade ad causam, como uma das condições da ação, deve

ser aferida a qualquer tempo, inclusive pelo Tribunal em fase de recurso.

A legitimação implica em reconhecimento das partes, isto é, do autor

e do réu, como sendo as pessoas a quem cabe, respectivamente, pedir e contestar a

providência judicial que é o objeto da demanda.

Sendo, portanto, o legitimado passivo aquele que, em caso de

procedência do pedido, deve suportar os efeitos oriundos da sentença, assiste razão

ao apelante quanto à ilegitimidade passiva, uma vez que quem deve estar no polo

passivo é a ANABB, pois a ação ordinária objetiva a declaração de nulidade de

decisão proferida pelo Conselho Deliberativo da entidade e o fato da decisão ser

monocrática, proferida pelo presidente do órgão, por si só, não tem o condão de lhe

atrair a responsabilidade.

Muito embora os autores questionem as decisões monocráticas

imputadas ao réu apelante que teria deliberado sozinho em nome do Conselho

Deliberativo, a atuação do apelante como Presidente do Conselho não afasta a

ilegitimidade passiva, pois a questão diz respeito à Associação, pessoa jurídica de

direito privado, com a qual a personalidade de seu associado, ainda que presidente

de Conselho Deliberativo, não se confunde.

 

 

PROCESSUAL CIVIL. CLUBE DESPORTIVO. DEMANDA
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A Senhora Desembargadora LEILA  ARLANCH - Relatora

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

interposto.
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ENVOLVENDO SÓCIOS E CONSELHO DELIBERATIVO.

LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. ÓRGÃO SEM

PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 12 DO CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL.

EXCEÇÃO. PARTICULARIDADES. PESSOA FORMAL.

PERSONALIDADE JUDICIÁRIA.

DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO.

I - Os sócios de uma associação esportiva, embora não

pertençam ao seu Conselho Deliberativo, têm legitimidade ativa

para sustar os efeitos de reunião organizada por tal órgão,

tendo em vista que por meio do ato impugnado lhes foi tolhido

o direito de votar e ser votados, salientando que eventual

procedência da pretensão deduzida na causa principal

ensejaria o seu retorno à condição de participantes do

processo eleitoral para os cargos de direção do Clube.

II - Em se tratando de discussão envolvendo órgão de pessoa

jurídica, somente esta, dotada de personalidade, poderia, em

princípio, figurar em um dos pólos da demanda. Havendo,

entretanto, conflitos interna corporis, entre seus órgãos ou

entre seus associados e os mencionados órgãos, nos quais se

atacam atos individualizados emanados desses órgãos, não se

justifica reconhecê-los desprovidos de personalidade judiciária

e, assim, partes ilegítimas nas causas. Merece prestígio, então,

a teoria administrativista do órgão independente, salientando-

se, ademais, não ser taxativo o rol constante do art. 12 do

Código de Processo Civil, como ensina a boa doutrina.

(REsp 161.658/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO

TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/1999, DJ

29/11/1999, p. 167)

 

Ante o exposto, conheço do apelo e acolho a preliminar para cassar

a sentença e julgar extinto o processo sem exame do mérito, em razão da

ilegitimidade passiva ad causam de JOSÉ BOTELHO, conforme art. 485, VI, do

Código de Processo Civil.

Custas finais pelos apelados, assim como o pagamento dos
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honorários advocatícios, os quais elevo em 3% (três por cento) sobre o valor fixado

em primeiro grau, na forma do art. 85 do CPC.

É o voto.
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A Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO - Vogal

Com o relator

O Senhor Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.
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