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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001000-57.2011.815.0551 – Comarca de Remígio
Relator : Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
Apelante        : José Cícero Batista  de Souza
Advogado      :  Moizaniel Vitório da Silva
Apelado : Banco do Nordeste do Brasil S/A e outros
Advogado : David Sombra Peixoto

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C  DANOS 
MORAIS  —  AUSÊNCIA DE  PROVAS —  IMPROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO — IRRESIGNAÇÃO  — RECURSO INTERPOSTO COM 
PROCURAÇÃO  DEFEITUOSA  —  NECESSIDADE  DE 
INSTRUMENTO  PÚBLICO  EM  RAZÃO  DA  PARTE  SER 
ANALFABETA  — ART.654 DO CÓDIGO CIVIL — INTIMAÇÃO 
PARA SANAR O DEFEITO EM DUAS OPORTUNIDADES — NÃO 
ATENDIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO

— A representação processual de analfabeto deve ser feita por procuração   
pública, não sendo válido o instrumento particular, nos termos do art. 654 do 
CC. Verificada irregularidade na representação processual  da parte autora e  
não sendo possível sanar o vício, em virtude do falecimento do mandatário em 
data  anterior  à  própria  propositura  da  demanda  de  conhecimento,  deve-se  
reconhecer a nulidade do processo desde o seu início, a teor dos arts. 13, I e  
267,  IV,  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  extinguindo-se  o  feito,  sem  
análise  do mérito,  restando prejudicada as  apelações.  (TJMS; APL 0801381-
19.2014.8.12.0031; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; 
DJMS 29/04/2016; Pág. 39)

Vistos etc.

Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a 
comunidade jurídica sobre questão do direito intemporal referente à aplicação da regra do Novo 
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), editou  Enunciados Administrativos balizando a 
matéria.

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2, que assim 
dispõe:

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 interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça.

Portanto,  como  não  só  a  decisão  recorrida  e  o  recurso  contra  ela 
manejado  se  deram  em  data  anterior  a  17.03.2016,  à  hipótese  se  aplica  os  requisitos  de 
admissibilidade de 1973.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo José Cícero Batista  de Souza, 
em razão da sentença de fls.125/132, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de 
Relação Jurídica c/c Responsabilidade Civil e Danos Morais proposta contra  o Banco do Nordeste 
do Brasil e outros.

O  magistrado  julgou  improcedente  o  pedido,  sob  o  argumento  de 
inexistência do dano e consequente  exercício regular do direito promovido.

Irresignado, o demandante interpôs apelação cível às fls.136/143, afirmando 
que a  instituição promovida não apresentou provas  da existência  do contrato de fiança,  o  qual 
comprovaria  a  relação  jurídica  existente   entre  as  partes.  Por  fim,  pugna  pela  condenação  do 
recorrido a indenização a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões às fls.147/156, suscitando em sede de 
preliminar o não conhecimento do apelo em razão da malversação do princípio da dialeticidade. No 
mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Em parecer de fls. 161/163 a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da 
preliminar  ventilada,  e,  no  mérito,  opinou  para  que  o  feito  rotome  o  seu  caminho  natural, 
submetendo-se ao elevado crivo desta egrégia Câmara.

Nesta  instância,  verificou-se a  irregularidade  de representação,  diante  da 
ausência de instrumento procuratório público, nos termos do art.654 do CC, tendo em vista ser 
demandante analfabeto. O representante do requerente foi intimado para sanar o referido defeito, 
não tendo apresentado qualquer resposta conforme certidão de fl.166.

Como  não  houve  cumprimento  da  referida  determinação,   reiterou-se  o 
despacho, mantendo-se, ainda, inerte. (fl.172)

É o relatório. Decido.

No presente caso, verificou-se a deficiência do instrumento procuratório do 
demandante que autorize o subscritor do apelo a representar a parte apelante para prosseguir com o 
recurso de apelação, visando a reforma da decisão a quo. Assim disciplina a primeira parte do art. 
654 do Código Civil que segue:

Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento  
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.

Dada oportunidade de sanar o defeito  processual  ,  a  parte  manteve-se  
inerte, não havendo outra alternativa senão não conhecer do recurso.

Vejamos entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. ANALFABETO. IRREGULARIDADE NA 
REPRESENTAÇÃO. MORTE DO AUTOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.  



NULIDADE  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  RECURSOS  PREJUDICADOS.  A 
representação  processual  de  analfabeto  deve  ser  feita  por  procuração  pública,  não  
sendo  válido  o  instrumento  particular,  nos  termos  do  art.  654  do  CC.  Verificada  
irregularidade na representação processual da parte autora e não sendo possível sanar  
o vício, em virtude do falecimento do mandatário em data anterior à própria propositura 
da demanda de conhecimento, deve-se reconhecer a nulidade do processo desde o seu 
início, a teor dos arts. 13, I e 267, IV, do Código de Processo Civil de 1973, extinguindo-
se  o  feito,  sem  análise  do  mérito,  restando  prejudicada  as  apelações.  (TJMS;  APL 
0801381-19.2014.8.12.0031; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha;  
DJMS 29/04/2016; Pág. 39)

Assim, é vedado ao tribunal não conhecer do recurso sem dar oportunidade 
à parte de regularizar a representação processual. Mas, uma vez conferido o prazo e não ratificado o 
ato do procurador, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 

Ex positis, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

P.I.

João Pessoa, 07 de junho de 2016

Dr. Marcos William de Oliveira
Relator 


