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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013140-14.2014.8.19.0000 

AGRAVANTE: ABI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA 

AGRAVADOS: DOMINGOS JOÃO MEIRELLES e  

                            PAULO JERÔNIMO DE SOUSA 

RELATOR: Des. FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS 

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  

DECISÃO SOBRE A SUCESSÃO DO CARGO DE DIRETOR 

PRESIDENTE DA RECORRENTE EM RAZÃO DO 

FALECIMENTO DAQUELE QUE OCUPAVA O REFERIDO 

CARGO. 

IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE ALEGANDO QUE A 

SUCESSÃO DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO 

DELIBERATIVO. 

1. A leitura dos dispositivos indicados pela Agravante, invocados 

do seu Estatuto Social (arts. 21, inc. II; 29, inc. VII e 41, inc. 

I), não agasalham sua pretensão, uma vez que não regulam a 

hipótese de sucessão na hipótese de vacância do cargo no 

curso do mandato. 

2. Todavia, o Estatuto Social da ora Agravante prevê no seu art. 

46, inc. I, que compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o 

Diretor Presidente em seus impedimentos, sendo que tal 

dispositivo serve de paradigma para dirimir a questão, 

reforçando o acerto da decisão guerreada. 

3. A decisão alvejada não se imiscuiu na administração interna 

da Agravante, criando ou modificando atribuições e/ou 

procedimentos internos, mas apenas afastou o risco de 

solução de continuidade até que a questão seja apreciada pelo 

Órgão interno competente. 

4. Preenchimento momentâneo do cargo de Diretor Presidente 

com os olhos postos no bom senso e na praxe administrativa 

comumente adotada, prevenindo que a Agravante fique 

acéfala, ainda que por apertado lapso temporal. 

5. Decisão mantida. 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 

nº 0013140-14.2014.8.19.0000 em que é agravante ABI ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE IMPRENSA e agravados DOMINGOS JOÃO 

MEIRELLES e PAULO JERÔNIMO DE SOUSA, 

 

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Décima Primeira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por 

UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do 

voto do Des. Relator. 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABI 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA em face da decisão 

proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, em 

razão da morte do então Diretor Presidente da ora Agravante, determinou 

que se adote em caráter emergencial a alternativa de praxe, e que se 

apresenta como a mais apropriada, que é a assunção pelo vice-presidente 

da Administração anterior, juntamente com os demais componentes 

daquela. A tutela, pois, deverá ser cumprida nestes moldes, sem prejuízo, 

obviamente, dos autores aceitarem, por entenderem mais conveniente, que 

continue a atual Administração até as eleições (índex 00032 – Anexo 1). 

 

Insurge-se a agravante alegando que a sucessão da Presidência 

daquela Associação em razão da morte do então Diretor Presidente 

ocorrida em outubro de 2013 deve ser apreciada pelo Conselho 

Deliberativo, sendo que a decisão guerreada fere o disposto em seu 

Estatuto Social. Assevera que a norma interna é omissa quanto à sucessão 

automática na hipótese presente, mas que prevê um rigoroso procedimento 

para o preenchimento do cargo vago, devendo ser determinada a imediata 

convocação do Conselho Deliberativo para tratar da sucessão em questão. 

 

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao 

final, pelo seu provimento (índex 00002). 

 

Decisão negando efeito suspensivo ativo ao recurso e dispensando as 

informações (índex 00022). 

 

Contrarrazões pela manutenção da decisão guerreada (índices 

00029/00047). 
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É o relatório. 

 

 

VOTO 

 

O recurso deve ser conhecido, visto que presentes os requisitos de 

sua admissibilidade. 

 

A questão trazida a exame não reclama grande discussão. 

 

A leitura dos dispositivos indicados pela Agravante, invocados do 

seu Estatuto Social (arts. 21, inc. II; 29, inc. VII e 41, inc. I), não agasalha 

sua pretensão. 

 

Ei-los: 

 

 

Art. 21- A Assembléia-Geral Ordinária anual tem por fim: 

 

(...) 

 

II- receber o relatório da Diretoria da Associação, com o parecer do 

Conselho Deliberativo; 

 

(...) 

 

Art. 29- Compete ao Conselho Deliberativo: 

 

(...) 

 

VII- preencher cargos na Diretoria, em caso de vacância; 

 

(...) 

 

Art. 41- A Assembléia-Geral Ordinária elegerá os ocupantes dos 

seguintes cargos: 

 

(...) 

 

I- Diretor Presidente  
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Os sobreditos dispositivos normativos não regulam a hipótese de 

sucessão automática do Diretor Presidente na possibilidade de vacância do 

cargo no curso do mandato. 

 

Todavia, o Estatuto Social da ora Agravante prevê no seu art. 46, inc. 

I, que compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor Presidente 

em seus impedimentos (índex 00001 – Anexo 1), sendo que tal dispositivo 

serve de paradigma para dirimir a questão, reforçando o acerto da decisão 

guerreada. 

 

Por fim, a decisão alvejada não se imiscuiu na administração interna 

da Agravante, criando ou modificando atribuições e/ou procedimentos 

internos da ora Recorrente. Apenas afastou o risco de solução de 

continuidade até que a questão seja apreciada pelo Órgão interno 

competente, preenchendo momentaneamente o cargo de Diretor Presidente 

com os olhos postos no bom senso e na praxe administrativa comumente 

adotada, prevenindo que a Agravante fique acéfala, ainda que por apertado 

lapso temporal.  

 

Assim, voto pelo DESPROVIMENTO do recurso. 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014. 
 

 

 

 

 

Desembargador FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS 

Relator 
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