
Apelação Cível Nº 0015852-09.2008.815.2001

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015852-09.2008.815.2001
ORIGEM        :  9ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa
RELATOR    : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE    : Previ – Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do 

Banco do Brasil S.A.
ADVOGADO    : Luiz Ricardo Castro Guerra
APELADA          : Antônio Diniz Maciel

PROCESSO  CIVIL –  Apelação  cível  –
Renúncia  do  advogado  do  autor –
Intimação  pessoal  realizada  –  Aplicação  do
art. 45, do CPC  –  Não constituição de novo
causídico  –  Ausência  de  capacidade
postulatória  –  Falta  de  pressuposto  de
constituição  e  desenvolvimento  válido  e
regular do processo  –   Matéria de ordem
pública – Efeito translativo  –   Extinção do
processo  sem  julgamento  do  mérito  –
Aplicação  do  art.  267,  IV,  do  CPC  –
Apelação prejudicada.

—  “Dá-se  o  efeito  translativo,  quando  o
sistema autoriza o tribunal a julgar fora do
que consta  das  razões  ou  contrarrazões
do recurso  (...).  Isto  ocorre  normalmente
com as questões de ordem pública,  que
devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e
a cujo respeito não se opera a preclusão”
(Código de Processo Civil  comentado.  7.
ed.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,
2003. Nota 28 ao artigo 496).

–  Verificando  a  superveniente  ausência  de
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representação  por  advogado,  esta  Corte
envidou  esforços  na  intimação  pessoal  do
autor  para regularizar  a  situação,  sendo que
não foi obtido êxito, o que enseja a aplicação
do art.  art. 267, IV, do CPC.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M,   em Segunda  Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, extinguiu o processo
sem julgamento do mérito, julgando prejudicado o apelo, nos termos do voto
do Relator e da súmula de julgamento de fls.342 . 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  279/302)
interposta  pela  PREVI  –  CAIXA  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA  DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, nos autos da “ação de revisão do
cálculo  da  atualização  do  complemento  de  aposentadoria” ajuizada  por
ANTÔNIO  DINIZ  MACIEL,  contra  a  sentença  de  fls.  270/277 que  julgou
procedente  o  pedido  do autor,  condenando a  promovida  a  revisão  da
complementação  da  aposentadoria  do  autor,  com  “a  manutenção  da
proporção entre os valores iniciais da contribuição e os valores dos benefícios
prometidos, e o valor médio atualizado das contribuições realizadas ao longo
do contrato”.

Devidamente  intimado,  o advogado  do
autor às fls. 310 renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, informando que
notificou o autor/apelado sobre a renúncia (fls. 311/312).

Às  fls.  334  o  autor  fora  devidamente
intimado para constituir  novo advogado,  no prazo de dez dias,  no entanto
decorreu prazo sem manifestação do mesmo, conforme se atesta na certidão
às fls. 335. 

A Procuradoria de Justiça,  em parecer de
fls.  319/2325,  opinou  pela  rejeição  das  preliminares  e  da  prejudicial  de
prescrição, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
V O T O

É consabido que o Código de Processo Civil
dispõe  que  “a  parte  será  representada  em  Juízo  por  advogado  legalmente
habilitado”  (art.  36, do CPC), porquanto a representação da parte por advogado
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legalmente  habilitado  é  pressuposto  de  desenvolvimento  válido  e  regular  do
processo.

Compulsando  o  caderno  processual,
observa-se que não obstante o autor/ apelado ter sido intimado pessoalmente
da renúncia ao mandato do seu patrono, nos termos do art. 45 do Código de
Processo Civil,   o mesmo não cuidou de constituir  novo causídico para o
patrocínio da ação, encontrando-se sem representação processual nos autos.

Assim,  constata-se  que  sobreveio  ao
autor/apelado, no curso do processo, a falta de capacidade postulatória que
constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo, cuja ausência enseja a extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, desnecessária qualquer
outra providência judicial.  O art.  45 do CPC foi cumprido e cabia ao autor
providenciar a constituição de novo advogado.

Em  caso  idênticos,  decide os  Tribunais
Pátrios:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RENÚNCIA  DOS
ADVOGADOS  DA  AUTORA.  NOTIFICAÇÃO
REALIZADA  (ART.  45  DO  CPC).  NÃO
CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. CESSAÇÃO
DA  CAPACIDADE  POSTULATÓRIA.  FALTA  DE
PRESSUPOSTO  DE  VALIDADE  DO  PROCESSO.
RECONHECIMENTO  EM  JULGAMENTO  DE
APELAÇÃO.  NECESSIDADE.  INTELIGÊNCIA DOS
ART. 36,  267,  INCISO IV c.c.  §  3º,  e  512,  DO CPC.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  Os  advogados  da
apelada  denunciaram  o  mandato  recebido,
comprovando  a  notificação  para  que  a  parte
constituísse novo advogado, nos termos do art. 45 do
CPC, já cumprido o decêndio legal. Deixou a autora
de  constituir  novo  patrono.  Encontra-se  sem
representação processual presentemente nos autos do
processo, em violação ao disposto no art. 36, primeira
parte, do CPC. Sobreveio à apelada, em razão disso,
no  curso  do  processo,  falta  de  capacidade
postulatória, classificada necessária para a formação
e validade do processo (cfr. arts.  36 c.c.  254 do CPC,
ressalvadas as exceções legais,  não aplicáveis ao caso).
(TJ-SP  -  APL:  00101002620088260554  SP  0010100-
26.2008.8.26.0554, Relator: Adilson de Araujo, Data de
Julgamento:  24/06/2014,  9ª  Câmara  Extraordinária  de
Direito  Privado,  Data  de  Publicação:  24/06/2014)”.
(Grifei).
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E:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  -
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  -
RECURSO  NEGA  SEGUIMENTO  -  INTIMAÇÃO
PARA CONSTITUIÇÃO  DE  NOVO  ADVOGADO  -
DETERMINAÇÃO  JUDICIAL  NÃO  CUMPRIDA  -
EXTINÇÃO DO PROCESSO -  ARTIGO 267,  IV DO
CPC. (TJ-PR   , Relator: Sérgio Luiz Patitucci, Data de
Julgamento: 11/04/2013, 9ª Câmara Cível)”.

Ainda:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
RENÚNCIA  DO  ADVOGADO  DA  PARTE  AUTORA
APÓS  A  SENTENÇA.  INTIMAÇÃO  PARA
CONSTITUIÇÃO  DE  NOVO  ADVOGADO.  NÃO
ATENDIMENTO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  SEM
EXAME  DO  MÉRITO.  1  -  O  art.  36  do  Código  de
Processo Civil  dispõe que a  parte será representada�
em  Juízo  por  advogado  legalmente  habilitado ;�
portanto,  a  representação  da  parte  por  advogado
legalmente habilitado é pressuposto de desenvolvimento
válido e regular do processo. 2 - No caso, verificando a
superveniente ausência de representação por advogado,
diante de sua e mantendo-se inerte a parte autora, após
intimação pessoal para constituir novo advogado, deve
ser aplicada a regra do art. 13, I, do CPC, c/c o art. 267,
IV,  do  CPC. 3  -  Apelação  da  União  e  remessa
parcialmente  providas.  Apelação  do  autor  não
conhecida. (TRF-2 - AC: 9802328057 RJ 98.02.32805-7,
Relator:  Juiz  Federal  Convocado  ANTONIO
HENRIQUE  C.  DA  SILVA,  Data  de  Julgamento:
18/08/2009, QUARTA TURMA ESPECIALIZADA, Data
de Publicação: DJU - Data::01/09/2009 – Página::89)”.
(Negritei).

Saliente-se  ser  comezinho  de  direito  que
ficam transladadas ao Tribunal as matérias de ordem pública, sem que isso
venha a representar desrespeito aos limites do âmbito de sua atuação, cujos
contornos  está  delimitados  pelo  efeito  devolutivo  dos  recursos.  Em sendo
assim, o sistema processual autoriza o órgão “ad quem” a julgar fora do que
consta nas razões recursais, sem que se macule de nulidade.

Sobre  a  matéria,  veja-se  o  escólio  de
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

“Dá-se o efeito translativo, quando o sistema autoriza o
tribunal a julgar fora do que consta das razões ou con-
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tra-razões do recurso (...). Isto ocorre normalmente com
as questões de ordem pública, que devem ser conheci-
das de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a
preclusão” (Código de Processo Civil comentado. 7. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. Nota 28 ao arti-
go 496). (grifei).

E mais adiante arrematam:

“Daí por que é lícito ao tribunal, apreciando apelação
apenas do autor, contra sentença de mérito que lhe fora
parcialmente favorável,  extinguir o processo sem julga-
mento do mérito, entendendo ser o recorrente carecedor
de ação. É que o exame das condições da ação deve ser
feito ex  officio (CPC 267 § 3.º),  não caracterizando a
proibição da reformatio in pejus, incidente apenas quan-
to às questões de direito dispositivo.”  (grifei).

Assim,  sem  capacidade  postulatória,
irrefutável a extinção do processo sem resolução de mérito, de modo que, o
exame do recurso está prejudicado.

Tendo  em  vista  a  nova  solução  dada  à
demanda,  face a inversão da sucumbência,  condeno  a autora a  pagar  as
custas  processuais  e  os  honorários  advocatícios,  que  fixo  em R$  800,00
(oitocentos reais) , nos termos do § 4º do art. 20 do CPC,  ressalvando-se,
entretanto, o disposto no art. 12 da Lei 1.060/501. 

Diante  do  exposto,  em  substituição  à
r.sentença, declaro a falta de capacidade postulatória superveniente do autor.
Em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito,
nos  termos  do  art.  267,  inciso  IV.  Prejudicado  o  conhecimento  do
recurso do réu.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e  o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado para substituir
a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. 

1  “Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que
possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença
final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”.
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Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 03 de fevereiro de
2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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