
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016172-54.2011.815.2001.
Origem : 12ª Vara Cível da Capital. 
Relator : Juiz Convocado Ricardo Vital de Almeida. 
Apelante : Severina de Assis Maciel. 
Advogado : Benedito José da Nóbrega Vasconcelos.
Apelada : Maria Jerusa Martins Forte.
Advogada : Henriqueta Ilya Alencar Ferreira Cavalcanti.    

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  NULIDADE  C/C  ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.  IRREGULARIDADE  DA
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  PROCU-
RAÇÃO  JUNTADA  APÓS  CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. VÍCIO SANADO. ART. 13 DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

-Constatada a ausência de instrumento de procuração,
cabe  ao  juiz  suspender  o  processo  e  determinar  a
intimação  pessoal  da  parte  para  sanar  o  vício
apontado em prazo razoável, nos termos do art. 13 do
Código de Processo Civil de 1973.

- Sanada a irregularidade de representação processual
pela juntada da procuração, ainda que extemporânea,
não há razão para a decretação da revelia. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em negar
provimento ao recurso apelatório, nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por  Severina de Assis
Maciel, desafiando  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  12ª  Vara  Cível  da
Comarca  da Capital  que, nos autos da “Ação Declaratória  de  Nulidade  de
Cláusulas  Contratuais  c/c  Adjudicação  Compulsória” proposta  em  face  do
Espólio  de  Francisco  Martins  Sobrinho,  representado  pela  inventariante
Maria Jerusa Martins Forte, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em suas razões, alega a apelante, tão somente, irregularidade da
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representação da promovida, sustentando que,  apesar de ter sido apresentada
contestação dentro do prazo legal,  fora desacompanhada de instrumento de
mandato. 

Informa  que  a  procuração  foi  juntada  aos  autos  somente
noventa dias após a apresentação da contestação, violando o disposto no art.
37 do Código de Processo Civil. 

Ao  final,  requer  a  reforma  da  sentença  para  “reconhecer  a
inexistência  da  contestação  de  fls.  31/38  dos  autos,  nos  termos  da
fundamentação retro, decretar a revelia do promovido (artigo 13 do CPC), e
via  de  consequência  julgar  procedente  o  pedido  exordial  de  fls.  02/11,
deferindo de uma vez por todas a Adjudicação Compulsória do Imóvel Objeto
do litígio em favor da apelante” (fls. 80). 

Contrarrazões apresentadas (fls. 82/84). 

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento
do recurso sem manifestação sobre o mérito (fls. 90/92).

Inicialmente  distribuído  ao  Excelentíssimo  Desembargador
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, este se averbou suspeito por motivo de
foro íntimo (fls. 94), sendo o feito redistribuído.  

 
É o relatório. 

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque,  com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do Código de  Processo  Civil  de 1973,  o  prazo para  interposição  de
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eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito e  o  direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos –  no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça
emitiu  enunciados  administrativos,  dirimindo  eventuais  dúvidas  acerca  da
questão em análise, senão vejamos:

“Enunciado número 2. Aos recursos interpostos com
fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos os  requisitos de  admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários  sucumbenciais  recursais,  na  forma  do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito  isso,  destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual  tal
regramento deverá  regular os  efeitos  e  os  requisitos  de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973, conheço do
apelo, passando à análise de seus argumentos. 

Consoante relatado, insurge-se a apelante contra a sentença que
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da  inépcia da inicial,
nos termos do art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973.

Registro,  de  antemão,  que  a  apelante  não  impugnou  os
fundamentos  da  sentença,  limitando-se  nas  suas  razões  recursais  a  alegar
matéria de ordem pública, consistente na  irregularidade da representação da
promovida,  sustentando  que,   apesar  de  ter  sido  apresentada  contestação
dentro do prazo legal, fora desacompanhada de instrumento de mandato. Com
tal argumento pugna pela decretação da revelia e procedência da demanda. 
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Pois bem, como é cediço, constatada a ausência de instrumento
de procuração, cabe ao juiz suspender o processo e determinar a intimação
pessoal da parte para sanar o vício apontado em prazo razoável. Em caso de
inércia:  a) do autor,  poderá extinguir o feito sem apreciação do mérito, por
defeito  de  representação  processual;  b)  do  réu,  será  decretada  a  revelia,
consoante dicção do art. 13 do Código de Processo Civil de 1973, in verbis:

"Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação das partes,  o juiz,
suspendendo  o  processo,  marcará  prazo  razoável
para ser sanado o defeito.
Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se
a providência couber:
I- ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II – ao réu, reputar-se-á revel;
III – ao terceiro, será excluído do processo." 

Assim, repita-se, se não há procuração da parte nos autos, esta
deve  ser  intimada  pessoalmente,  quando,  só  então,  em  caso  de  não-
atendimento,  poderá  ser  extinto  o  feito  ou  decretada  a  revelia  do  réu,  de
acordo com a exegese dos arts. 13 c/c 267, § 1º, do Diploma Processual Civil
de 1973. 

No caso dos autos, infere-se que,  apesar de a parte promovida
não ter apresentado a contestação acompanhada do instrumento procuratório,
verifica-se  que,  antes  de  qualquer  despacho  de  ordenatório  para  suprir  a
irregularidade  processual,  a  promovida  juntou  o  mandato  outorgado  à  sua
advogada (fls. 31/38 e 46/47).

Desse modo, não há que se falar em decretação de revelia da
parte promovida, uma vez que o vício foi devidamente sanado, antes mesmo
de qualquer determinação judicial. 

Acerca do tema, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TV A
CABO.  COBRANÇA,  EM  TESE,  SUPERIOR  À
MENSALIDADE  CONTRATADA.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ADICIONAL
DE PACOTES DOS CAMPEONATOS PAULISTA E
CARIOCA  DE  FUTEBOL.  LEGALIDADE  DA
COBRANÇA.  PAGAMENTO  EM  DUPLICIDADE.
BOLETO  BANCÁRIO  E  DÉBITO  AUTOMÁTICO
EM  CONTA  POUPANÇA.  ERRO  DO  PRÓPRIO
CONSUMIDOR.  ART.  14,  §3º,  II,  DO  CDC.
AUSÊNCIA  DE  DANO  MATERIAL  OU  MORAL.
ESTORNO  REALIZADO  ESPONTANEAMENTE
PELA EMPRESA RÉ.  ALEGAÇÃO DE  REVELIA.
CONTESTAÇÃO  APRESENTADA
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TEMPESTIVAMENTE.  ADVOGADO
SUBSCRITOR  SEM  PODERES  DE
REPRESENTAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO NO
PRAZO  ASSINALADO  PELO  JUÍZO.
APLICAÇÃO  DO  ART.  13  DO  CPC.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 
1.  Não se configura  revelia pelo fato do advogado
subscritor da contestação não ter poderes suficientes
indicados na procuração colacionada, se a correção
do vício foi realizada no prazo assinalado pelo juízo,
conforme determina o art. 13 do código de processo
civil. 2.  A  cobrança  em  valor  superior  ao
originalmente  pactuado é legal  quando decorre da
contratação adicional de canais que não integram o
pacote  de  referência,  a  pedido  do  próprio
consumidor.  3.  O  segundo  pagamento  de  fatura
enviada à sua residência, na hipótese em que optou
pela  modalidade  ¿débito  automático  em  conta
poupança¿,  é  erro  imputável  exclusivamente  ao
consumidor,  considerando-se  que,  no  ato  de
indicação  dos  dados  bancários  necessários,
manifestou sua inequívoca ciência quanto à forma de
adimplemento. 4. O fornecedor, mesmo nos casos de
pagamento mediante débito automático, é obrigado a
discriminar  e  informar  ao  consumidor  o  quantum
debitado, não havendo, portanto, indução a erro por
parte do prestador do serviço. 5. Não se configura
dano material ou moral quando os valores são pagos
em duplicidade por culpa exclusiva do consumidor,
máxime  quando  o  fornecedor  os  estorna
espontaneamente. Inteligência do art. 14, §3º, II, do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.” (TJPB;  APL
0024649-94.2010.815.2003;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 06/04/2015; Pág. 18).

E, 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONTESTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  MANDATO.
REVELIA  DECRETADA.  IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE  DE  CONCESSÃO  DE  PRAZO
PARA SANAR A IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO ÀS PARTES. NULIDADE SANADA.
MÉRITO.  VENDA  DE  ASCEN-  DENTE  PARA
DESCENDENTE  ATRAVÉS  DE  INTERPOSTA
PESSOA.  SIMULAÇÃO  COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS
DESCENDENTES.  NEGÓCIO  JUÍDICO
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ANULÁVEL.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  496  DO
CÓDIGO  CIVIL.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. A teor da regra
contida no artigo 13 do CPC, constatada a ausência
de instrumento de mandato pelo demandando, deve
o magistrado conceder prazo para que a parte possa
sanar  o  vício,  sob  pena  de  não  o  fazendo  ser
reputado revel. Não há que se falar em aplicação da
pena  de  revelia à  apelante,  haja  vista  que  não
ocorreu  a  sua  intimação  pessoal  para  proceder  à
regularização  de  sua  representação  processual.
Embora  incorreta  a  decretação  de  revelia da
promovida,  uma  vez  sanado  o  defeito  de
representação e ausente qualquer prejuízo às partes,
o ato sentencial não deve ser declarado nulo,  nos
temos do disposto no artigo 249, § 1º e  artigo 250,
ambos  do  código  de  processo  civil.  Conforme
preceitua o artigo 496 do Código Civil, é anulável a
venda  de  ascendente  a  descendente,  salvo  se  os
outros  descendentes  e  o  cônjuge  do  alienante
expressamente houverem consentido. Constatado nos
autos que o contrato de compra e venda de imóvel
firmado  entre  a  mãe  dos  autores  e  seu  sobrinho
assumiu  contornos  de  negócio  jurídico  simulado,
realizado  com  o  propósito  de  mascarar  venda  de
ascendente para descendente, a anulação do aludido
instrumento  contratual  e  do  respectivo  registro
imobiliário  é  medida  que  se  impõe.” (TJPB;  APL
0001068-23.2010.815.0751;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 01/06/2015; Pág. 31).

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo
incólume a sentença vergastada.

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

       Ricardo Vital de Almeida
         Juiz Convocado Relator
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