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APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS,
COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DO  PROMOVIDO.
PRESSUPOSTOS  RECURSAIS  DE
ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRELIMINAR DE
NÃO  CONHECIMENTO  DO  APELO  ARGUIDA
NAS  CONTRARRAZÕES  RECURSAIS.
IRREGULARIDADE  DE  REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.  RECURSO  SUBSCRITO  POR
ADVOGADA  SEM  PODER.  AUSÊNCIA  DE
MANDATO  NOS  AUTOS.  INTIMAÇÃO  PARA A
SUPRESSÃO  DA  ALUDIDA  EIVA.  INÉRCIA  DA
CAUSÍDICA.  INEXISTÊNCIA  DE  CAPACIDADE
POSTULATÓRIA  COMPROVADA.
ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.
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INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

-  “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”,  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

-  A ausência  de  mandato  outorgado  ao  advogado
importa em não conhecimento do pleito formulado,
caso  a  parte  seja  intimada  para  sanar  o  defeito
processual  e,  ainda  assim,  a  procuração  não  seja
devidamente corrigida,  nos moldes dos arts.  13 c/c
37,  parágrafo único,  ambos do Código de Processo
Civil de 1973. 

- Nos termos do art. 557, do Código de Processo Civil
de 1973, cabe ao relator negar seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto  com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 621/630, interposta pelo
Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Mista
da Comarca de Sousa, fls. 610/614, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas
com Pedido de Tutela Antecipada  ajuizada  por Geraldo Gomes Machado, julgou
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procedente o pedido exposto na exordial, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, e tendo em vista tudo mais que
dos autos consta e princípios de direitos aplicáveis à
espécie,  JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO
INICIAL para reconhecer o dever do réu de prestar
contas ao autos, dos valores arguidos por aquele na
exordial.

Em  suas  razões,  o  promovido  sustenta  que  a
pretensão do autor além de descabida, fere o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal  de 1988,  o  qual  consagra  o  ato  jurídico  perfeito.  No mais,  aduz inexistir
defeito na prestação do serviço, diante da previsão contratual entre as partes, “e por
estar  no  exercício  regular  de  seu  direito,  é  lícito  à  ré,  efetuar  o  desconto  dos
rendimento  do  autor”,  fl.  625.   Alega,  outrossim,  que  não  houve,  em  momento
algum, a recusa em fornecer ao autor documentos que sanassem suas dúvidas. Por
fim,  requer  o  provimento  do  apelo  e  consequentemente,  a  inversão  do  ônus  da
sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo autor,  fls.  636/642,
arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência de
procuração  do  advogado  subscritor  do  recurso.  Quanto  ao  mérito,  pugna  pela
manutenção do decisum.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 653/655, opinou pelo não conhecimento
do recurso.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente, impende consignar que a apelação cível
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foi interposta em 21 de maio de 2015, fl. 621, razão pela qual o presente recurso será
apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em
vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02,
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “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”.

E na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES.
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu,
aplica-se  o  código  de  processo  civil  de  1973.  II.  O
acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica,
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III.
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas
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dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919;
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida
por esta Corte de Justiça,  da lavra da  Desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 –
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação)
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a
égide do regramento anterior devem ser apreciados
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973,
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da
Lei  nº 13.105/20151,  privilegiando as disposições de
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal (…).
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Com  essas  considerações,  cumpre,  a  princípio,
analisar a preliminar de não conhecimento do apelo arguida nas contrarrazões do
recurso.

Dos autos, depreende-se que a causídica subscritora
do  recurso  apelatório,  fls.  621/630,  não  acostou  o  necessário  instrumento
procuratório,  configurando,  assim,  a  ausência  do  jus  postulandi quando  do
ajuizamento da apelação.

Nessa trilha, averiguado o defeito de representação
processual, e em respeito ao teor do art. 13, do Código de Processo Civil de 1973, bem
como ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp
1168065/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010,
DJe 18/11/2010) – o qual entende ser vício sanável a ausência de procuração nos autos
– foi prolatado despacho convertendo o julgamento em diligência, de modo que foi
intimada a  Dra.  Patrícia  de Carvalho Cavalcanti, causídica  do demandado,  para
regularizar o defeito apontado, fl. 649 e fl. 650, a qual permaneceu silente, de acordo
com o teor da certidão de fl. 651.

Assim,  com  base  nessas  considerações,  resta,
sobejamente,  demonstrado o defeito  de representação,  não havendo razão para o
devido conhecimento e seguimento do recurso apelatório.

A jurisprudência sobre o caso, preconiza:

PRELIMINARMENTE  -  DIREITO
INTERTEMPORAL  -  VIGÊNCIA  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -  RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE 1973 ¿
MARCO TEMPORAL - DIA 18 DE MARÇO DE 2016
-  RESPEITO  AOS  ATOS  PROCESSUAIS
INTEIRAMENTE PRATICADOS ANTES DO NOVO
DIPLOMA ¿ TUTELA JURÍDICA DAS SITUAÇÕES
CONSOLIDADAS  NO  TEMPO  -  RECURSO
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ANALISADO  BASE  NO  CÓDIGO  ANTIGO  -
ULTRATIVIDADE  EXCEPCIONAL  DA  LEI
REVOGADA. 
-  O apelo  interposto  antes  do dia  18  de  março  de
2016, dia de início da vigência do Novo Código de
Processo Civil,  deve atender aos ditames do antigo
diploma de 1973, sob pena de malferir-se os artigos
1º, 14 e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da
LINDB  e  art.  5º,  inciso  XXXVI,  da  Constituição
Federal.
PROCESSUAL  CIVL  -  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  -  RECURSO  DE
APELAÇÃO  SUBSCRITO  POR  ADVOGADO  SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS - INTIMAÇÃO PARA
SUPRIR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL  -  INÉRCIA  DO  CAUSÍDICO  -
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL/73.  NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO APELATÓRIO. 
A ausência de instrumento de mandato nos autos do
processo  constitui  motivo de não conhecimento  do
recurso interposto, de sentença nele proferida, pelo
advogado sem poderes para a sua interposição. 
A jurisprudência iterativa do STJ aponta no sentido
de que, nas instâncias ordinárias, diante da ausência
de  instrumento  de  procuração  do  subscritor  do
subscritor  do  recurso  de  apelação,  deve  ser
concedido  prazo  razoável  para  regularização  da
representação  processual1.  (TJPB,  AC  0004558-
75.2013.815.2003, Relª. Desª. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, J. 09/05/2016).

1 REsp 594.426/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, quarta Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 10.05.2004, p. 296.
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Importante  ressaltar,  que,  a  intimação  da  patrona
constituída  nos  autos,  através  da  imprensa  oficial,  revela-se  suficiente  para
regularização do vício em comento,  tornando dispensável  a intimação pessoal  da
parte. Eis o entendimento pátrio:

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIÇOS  CONTÁBEIS.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA.  ONUS
DA  PROVA  DO  AUTOR.  PEDIDO  EXORDIAL
IMPROCEDENTE.  PROVIMENTO.  (...)  Apelação
cível. Ação de cobrança. Advogado que subscritor do
recurso  não  habilitado  nos  autos.  Intimação  para
sanar  o  vício  processual.  Advogados  cujos  nomes
deve  constar  de  qualquer  intimação.  Não
atendimento.  Intimação  pessoal.  Desnecessidade.
Não conhecimento. Se a parte não regularizar a sua
representação,  após  a  concessão  de  prazo  para  tal
desiderato,  deve  o  julgador  negar  seguimento  ao
recurso, até porque é dispensável a intimação pessoal
da  parte,  bastando  que  o  ato  processual  seja
publicado no diário da justiça. (TJPB; Rec. 0000007-
90.2011.815.0461;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
03/02/2014; Pág. 11) - grifei.

E,

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO  DO  SUBSCRITOR DO  RECURSO.
EXISTÊNCIA  DE  OUTROS  PROCURADORES.
INTIMAÇÃO PARA SANAR A IRREGULARIDADE.
NÃO  CUMPRIMENTO  DA  DILIGÊNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. É
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válida a intimação da parte por intermédio de seus
advogados  constituídos  para  regularizar  a
representação  processual  relativa  ao  recurso  de
apelação  assinado  por  advogado  sem  procuração
nos  autos.  Recurso  não  provido. (TJMG;  AG
1.0145.12.063878-1/002; Rel. Des. Alyrio Ramos; Julg.
10/07/2014; DJEMG 21/07/2014).

Nessa ordem de ideias,  entendo que a ausência de
capacidade postulatória torna inviável o conhecimento da apelação interposta pela
recorrente, mantendo-se, por conseguinte, a decisão vergastada em todos os termos.

Por  fim,  dispõe o  art.  557,  do Código  de  Processo
Civil  de  1973,  que  o  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de Tribunal Superior.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
NÃO  CONHECIMENTO  DO  RECURSO  E,  POR  CONSEQUÊNCIA, COM
FUNDAMENTO NO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
1973, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.

P. I.

João Pessoa, 09 de junho de 2016.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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