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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

11ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0700698-58.2021.8.07.0001

Classe judicial: OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (1294)

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E
MILITAR

 

SENTENÇA

Trata-se de pedido de nomeação de administrador judicial, feito pela Associação dos Servidores do
Ministério Público do Trabalho e Militar.

Afirma a requerente que:

"...é uma associação sem fins lucrativos e regularmente constituída nos termos da lei, com personalidade
jurídica autônoma, que congrega os servidores públicos integrantes das carreiras do Ministério Público da
União. 

Sua última diretoria tomou posse em 01.01.2019 e o mandato duraria até 31.12.2020, conforme comprovam
os documentos em anexo (termo de posse de diretoria).

(...)

 O processo eleitoral para sucessão da Diretoria deveria ter se iniciado e terminado antes de 31.12.2020,
mas em razão da pandemia que vivemos isso não foi possível.

Com a impossibilidade de aglomerar pessoas para realizar assembleias, a Associação vem tentando eleger
seu novos diretores usando sistemas eletrônicos, mas, como não tinha tecnologia suficiente para isso, os
prazos acabaram se extendendo e não foi possível concluir todo o processo eleitoral até o momento. 

Assim, até o final do ano passado só foi possível eleger a Comissão Eleitoral, que está cuidando do processo
eleitoral, que deve terminar até o final do mês de fevereiro/2021.

Por outro lado, com o término do mandato da última diretoria, a ASEMPT está sem nenhuma pessoa
habilitada a movimentar a conta da Associação e a partir do final desse mês novas obrigações irão vencer e
a Associação não poderá honrar seus compromissos, inclusive os salários de seus funcionários." 

Pediu, assim: "a concessão de tutela judicial para determinar a prorrogação o mandato da última diretoria
eleita seja prorrogado até o dia 01 de março de 2021 ou, alternativamente, que esse MM. Juízo envie ofício
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ao Banco Sicoob, n.º 756, agência 4041, determinando a transferência de valores para que a Associação
possa pagar os salários dos seus funcionários e seus compromissos contratuais (aluguéis e prestadores

;de serviço), conforme planilha a ser apresentada em momento oportuno

É o relatório. Decido.

O Código Civil autoriza ao juiz que nomeie administrador provisório caso a administração da pessoa jurídica
venha a faltar - art. 49 do CC.

No caso, há uma falta jurídica, por isso que o mandato da atual diretoria se expirou e, portanto, a diretoria
não tem mais legitimidade para responder pela associação até que, conforme explicado, seja realizada nova
eleição, impedida esta que foi, na data correta, pela pandemia.

E, evidentemente, não é possível ficar acéfala até que nova diretoria seja empossada.

A interessada, atendendo a ponderação deste juiz, declinou o nome de três pessoas para a a administração,
pessoas que fazem parte da atual diretoria. Ressalvada a possibilidade de impugnação, não vejo razões para
não nomear a atual Presidente como administradora, com poderes apenas de administração ordinária,
notadamente a movimentação de conta corrente para o adimplemento das obrigações.

NTE O EXPOSTO, nomeio como administradora provisória da ré a Sra. Elizabeth Zimmermann, queA
deverá assinar termo de bem desempenhar o encargo até a posse da nova diretoria.

Os poderes conferidos são, apenas, para administração ordinária, notadamente a movimentação da conta
corrente mencionada na inicial, para adimplemento de obrigações ordinárias. Caso haja requerimento, fica
autorizada a expedição de alvará judicial com essa finalidade.

A administradora deverá prestar, para efeito puramente documental, contas de sua administração a este juízo,
sem prejuízo da prestação à própria requerente e aos seus associados. A prestação de contas deverá ter a
conciliação entre os recursos retirados da conta corrente e a comprovação, documental, da realização das
despesas.

Esta decisão deverá ser publicada integralmente no site da entidade, se houver, para conhecimento de todos
os associados, com a devida comprovação a este juízo, no prazo de 05 dias.

Não dispondo de site, deverá cópia desta decisão ser afixada na sede da entidade em local visível.

A nomeada deverá assinar os atos de sua administração com a identificação de "Administradora Provisória",
seguido do número deste processo. 

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

 BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.

ERNANE FIDELIS FILHO
Juiz de Direito
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