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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002173-27.2012.815.0731
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca de Cabedelo
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
01 Apelante : Ferdinando Benjamin Costa
Advogado : Hilton Hril Martins Maia
02 Apelante : Banco Panamericano S/A
Advogado : Tobias Gustavo Borgmann
ApeladoS : Os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL.  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL. 
PARTE  AUTORA  REPRESENTADA  POR  TERCEIRO. 
PROCURAÇÃO  DO  MANDATO  SEM  CONFERIR 
PODERES  AO  OUTORGADO  PARA  CONTRATAR 
ADVOGADO.  PROCURAÇÃO  AD  JUDICIA ASSINADA 
POR  PESSOA SEM  AUTORIDADE.   IRREGULARIDADE. 
DETERMINAÇÃO  DE  REGULARIZAÇÃO.  NÃO 
CUMPRIMENTO.  AUSÊNCIA   DE  PRESSUPOSTO  DE 
CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 
E  REGULAR  DO  PROCESSO.  INTELIGÊNCIA  DOS 
ARTS.  13,  I  E  267,  IV  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO 
CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO.  EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

− Oportunizada  a  regularização,  não  tendo  a  parte 
autora,  ora  recorrente,  sanado  o  vício  de  representação 
processual, há de o processo ser declarado nulo e extinto sem 
julgamento  do  mérito,  ante  a  ausência  de  pressuposto  de 
constituição  e  de  desenvolvimento  válido  e  regular  do 
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processo.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  por  Ferdinando 
Benjamin Costa e Banco Panamericano S/A contra sentença prolatada pelo Juízo 
da 3ª vara Cível da Comarca de Cabedelo, nos autos da Ação de Repetição de 
Indébito c/c Ressarcimento.

O juiz primevo, às fls. 58/60, julgou procedente em parte o 
pedido inicial para declarar a nulidade das cláusulas referentes às emissões de 
taxas,  tarifas  e  encargos.  Condenou  a  instituição  financeira  ao  pagamento  da 
quantia  R$ 878,87,  devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 
partir da citação e correção monetária a partir da contratação. Condenou ainda, o 
banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%.

Em suas razões recursais, Ferdinando Benjamin Costa, às fls. 
63/72, sustenta a ilegalidade da capitalização mensal dos juros e a possibilidade da 
revisão judicial do contrato em debate.

Requer o provimento do apelo para declarar a ausência de 
legalidade na cobrança da capitalização mensal e condenar a instituição bancária 
a repetição do indébito de forma dobrada.

Nas razões do recurso interposto pelo Banco Panamericano 
S/A, encartado às fls. 73/82, este pontifica a possibilidade de cobrança das  taxas, 
tarifas e encargos.

Pugna  pela  reforma  da  sentença  neste  ponto  e  pelo 
provimento do presente apelo.

Contrarrazões ao primeiro recurso apelatório às fls. 113/119, 
arguindo,  em  sede  de  preliminar,  o  não  conhecimento  do  recurso,  por  não 
combater  os  termos  lançados  na  decisão  combatida,  ferindo  o  Princípio  da 
Dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

Razões contrárias ao segundo recurso, às fls. 97/112, pelo não 
provimento do apelo.

A Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  136/140,  opina  pelo  não 
conhecimento  do  primeiro  recurso  apelatório,  por  ferir  o  Princípio  da 
Dialeticidade  e  pelo  provimento  parcial  do  recurso  da  instituição  financeira, 
apenas  para  declarar  a  legalidade  da  tarifa  de  cadastro,  mantendo  os  demais 
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termos da sentença.

Foi proferido despacho à fl. 142, determinando a intimação 
do causídico Hilton Hril Martins Maia, OAB/PB 13.442 para,  no prazo de 10 (dez) 
dias,  acostar  ao  caderno  processual  uma procuração  de  Ferdinando Benjamim 
Costa outorgando poderes a Gille Simone do Nascimento Costa para constituir 
advogado,  a  fim  de  sanar  o  defeito  na  representação,  sob  pena  de  não 
conhecimento do apelo.

  Conforme  certidão  exarada  à  fl.  144,  houvera  a  devida 
intimação daquele patrono, no entanto, este deixou transcorrer o prazo em aberto.

É o relatório.

Decido.

A petição inicial de fls. 02/10  traz como autor da ação o Sr. 
Ferdinando Benjamim Costa.

No entanto, compulsando os autos constatei a existência de 
um mandato, um negócio jurídico pelo qual o mandatário recebe poderes do man-
dante, para, em nome desta última, praticar atos ou administrar interesse, confor-
me preceitua o art. 653 do Código Civil.

In verbis:

“Art. 653 - Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes 
para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração 
é o instrumento do mandato."

No caso em tela, a outorgada é Gille Simone do Nascimento 
Costa. Ocorre que o instrumento do mandato - a procuração, encartada à fl. 11, 
não outorga poderes para a Sra. Gille contratar advogado.

Vejamos os poderes a ela conferidos:

“Pelo presente instrumento particular de procuração, o OUTORGANTE, 
acima qualificado, nomeia e constitui como sua bastante procuradora e 
confere a OUTORGADA, também acima qualificada amplos e ilimitados 
poderes para representá-lo junto a todos os Órgãos FEDERAIS, ESTADU-
AIS, MUNICIPAIS, AUTARQUIAS, BANCOS, e em qualquer Estado da 
Federação podendo, em nome do OUTORGANTE, concordar, discordar, 
retirar Certidões Negativas,  assinar requerimentos,  autorizações,  enfim 
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praticar todos os atos necessário para o bom e fiel cumprimento do pre-
sente instrumento particular de procuração. (sic)”

Foi oportunizado ao apelante sanar o defeito, todavia, não foi 
trazido aos autos procuração com poderes para contratar o causídico, não sendo 
válida a procuração ad judicia assinada pela Sra. Gille em nome do Sr. Ferdinando.

Desse modo, para que o litigante possa postular em juízo e 
ter  sua  pretensão  analisada,  deve  ser  validamente  representado  por  advogado 
regularmente constituído, sendo que este defeito ocasiona a nulidade do processo, 
a  teor  da regra expressa no artigo 13 do CPC,  e,  se acaso  não sanado,  atrai  a 
incidência do artigo 267, IV, do mesmo diploma legal, acarretando a extinção do 
feito sem resolução de mérito.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS.  PLANO  VERÃO.  PRELIMINARMENTE. 
IRREGULARIDADE  NA  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  DE 
ESPÓLIOS.  VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  NECESSIDADE  DE  SUSPENSÃO  DO 
PROCESSO  ATÉ  DEFINITIVO  PRONUNCIAMENTO  DO  STF. 
IMPOSSIBILIDADE.  MÉRITO.  RESPONSABILIDADE  DAS 
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  DIREITO  ADQUIRIDO  DOS 
POUPADORES.  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELOS  MESMOS 
INDEXADORES  INCIDENTES  NAS  CADERNETAS  DE  POUPANÇA. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.  Se um dos 
litisconsortes  deixa  de  cumprir  a  determinação  de  regularização  da 
representação  processual  no  prazo  concedido,  há  de  o  processo,  em 
relação a ele, ser declarado nulo e extinto sem julgamento do mérito, 
diante  da  ausência  de  pressuposto  de  constituição  e  de 
desenvolvimento válido e regular do processo (art. 13, I, c. C art. 267, IV, 
do CPC). II. (...). III. (...). (TJMS; APL 0108333-58.2008.8.12.0001; Terceira 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Marco  André  Nogueira  Hanson;  DJMS 
04/10/2012; Pág. 50)

A prática do advogado para postular em juízo em nome da 
parte é conferida unicamente através do mandato. Este instrumento é passível de 
ser colacionado nos autos posteriormente ao ajuizamento da ação, a fim de evitar 
decadência ou prescrição do direito e,  outrossim, nas hipóteses de exercício de 
atos reputados urgentes. Nestas situações, o causídico se obrigará, independente 
de caução,  a  exibir  o instrumento de procuração em quinze dias,  podendo ser 
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prorrogado em igual período, por despacho do juiz.

In verbis:

“Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a 
procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a 
fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, 
para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obri-
gará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato 
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por des-
pacho do juiz.”

No  caso  em  tela  não  se  mostra  configurada  a  ressalva 
consubstanciada no dispositivo, posto não existir perigo iminente na demora para 
apresentação do mandato. Desse modo, a procuração concernente à pessoa alheia 
ao feito, manifesta-se inócua para cumprir o pressuposto processual em epígrafe. 
Dessarte, o vício não pode ser convalidado a tempo e modo. 

Com essas considerações, DECLARO NULO O PROCESSO 
E O EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante a ausência de pressuposto 
de constituição e de desenvolvimento válido e regular, e o faço com fulcro no art.  
13, I e art. 267, IV, da Lei dos Ritos.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 06 de agosto de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
   Relatora
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