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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0102050-04.2012.815.2003.
Origem : 4ª Vara Distrital da Comarca de Mangabeira.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Julita Oliveira Beserra.
Advogado : Diana Angélica Andrade Lins (OAB/PB nº 13.830).              
Apelado : Paulo Bastos de Oliveira.
Advogados : José Roosewelt Albuquerque de Oliveira (OAB/PB nº 

  15.314-B) e outros.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
DESCONSTITUIÇÃO  DE  MANDATO  COM
CLÁUSULA  DE  IRREVOGABILIDADE.
PROCURAÇÃO  CONFERIDA  ENTRE  EX-
COMPANHEIROS.  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS DE COMPRA E VENDA OU DE
ESTIPULAÇÃO NO EXCLUSIVO INTERESSE
DA  MANDATÁRIA.  POSSIBILIDADE  DE
REVOGAÇÃO  COM  RESOLUÇÃO  EM
PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 683
DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO.

- O mandato, em regra, é revogável, admitindo-se a
presença de cláusula de irrevogabilidade, que apenas
poderá ensejar a ineficácia da pretensão de revogação
pelo mandante, quando dita estipulação restritiva for
condição ao negócio jurídico bilateral  ou tiver  sido
estipulada no exclusivo interesse do mandatário  (art.
684, CC).

- Não  havendo condicionamento da irrevogabilidade
em decorrência de negócio jurídico bilateral  – posto
que sequer alegam as partes terem vendido o imóvel
uma  para  outra,  até  porque  eram,  à  época,
companheiros  em  união  estável  –, verifica-se,
essencialmente,  a  outorga  de  poderes  entre  ex-
companheiros para que a mulher administrasse o bem
particular  do  consorte  e  dele  auferisse  a  renda
familiar.  Não  se  trata  de  estipulação  no  exclusivo
interesse da outorgada, de forma que não se visualiza
a  hipótese  excepcional  de  ineficácia  da
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revogabilidade do mandato, incidindo a regra do art.
683 do Código Civil.

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

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por  Julita de Oliveira
Beserra contra sentença (fls. 211/217) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Distrital
de  Mangabeira  que,  nos  autos  da  “Ação  de  Desconstituição  de  Mandato
Irrevogável e Irretratável, com dispensa de prestação de contas” ajuizada por
Paulo Bastos de Oliveira em face da apelante e do Serviço Notarial Vieira
Batista, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/15),  o  autor  narrou que,  em
27/12/2002, adquiriu  imóvel  situado no Lote nº  01,  da Quadra  nº  125,  do
Condomínio  Residencial  Parque  das  Violetas,  Mangabeira,  nesta  Capital,
transação realizada através de um substabelecimento sem reversa de poderes
originário de Marcos Leite da Silva, o qual já havia recebido poderes por meio
de substabelecimento anterior.

Aduziu que, posteriormente, igualmente concedeu poderes para
Julita  de  Oliveira  Beserra,  através  de  instrumento  em  que  constou  a
irrevogabilidade, irretratabilidade e a desnecessidade de prestação de contas,
contendo  o  fim  especial  de  venda,  cessão,  permuta  ou  qualquer  ato  de
alienação.  Relatou, não mais lhe sendo conveniente o mandato, que revogou
os  poderes  por  meio  de  instrumento  particular,  enviando  notificação
extrajudicial ao cartório para comunicar a decisão.

Frisou, porém, que a serventia extrajudicial não confeccionou o
instrumento  de  revogação,  sob  o  argumento  de  que  há  cláusula  de
irrevogabilidade,  havendo  necessidade  de  consenso  entre  outorgante  e
outorgado ou do ajuizamento de demanda judicial.

Defendeu a possibilidade de revogação do mandato, ainda que
contenha  a  cláusula  de  irrevogabilidade,  com  fundamento  no  art.  683  do
Código Civil, ressaltando, inclusive, não haver necessidade de pagamento de
perdas e danos, por inexistirem prejuízos à promovida. Ressaltou que esta se
recusa a desocupar o imóvel. 

Enalteceu a descaracterização de procuração em causa própria,
por  não  existir  os  elementos  que  revelem uma compra  e  venda.  Ao final,
pleiteou  a  expedição  de  certidão  de  revogação  dos  poderes  outorgados  à
promovida.

Contestação apresentada por Julita Oliveira Beserra (fls. 41/46),
alegando  a  preliminar  de  litispendência  com  relação  ao  processo  de
reconhecimento de união estável,  sustentando, em resumo, falecer o direito
alegado, ante a cláusula expressa no instrumento negocial, frisando se tratar de
imóvel resultante de programa habitacional, que não possui escritura pública.
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Aduziu que o bem foi adquirido onerosamente durante a união estável, sendo
comum aos litigantes.

Na  oportunidade,  igualmente  apresentou  Reconvenção  (fls.
50/54), alegando ter adquirido com seu próprio patrimônio o terreno objeto do
mandato  a  ser  revogado.  Ressalta  o  dano  moral  que  vem  sofrendo  pela
tentativa do promovente de lhe tirar, injustificadamente, de sua residência.

Contestação  apresentada  pelo  Serviço  Notarial  Vieira  Batista
(fls. 149/154), alegando sua ilegitimidade passiva e defendendo a legalidade
de seu procedimento.

Réplica impugnatória (fls. 157/159), destacando que o imóvel
questionado foi adquirido antes da configuração da união estável.

Comunicação de homologação de acordo nos autos da demanda
de  reconhecimento  de  união  estável,  no  qual  as  partes  “reconheceram  a
convivência em comum estabelecida entre ambos em perfeita união estável
como se marido e mulher fossem, pelo período de 02 (dois) anos e seis meses,
aproximadamente, havendo a relação findado-se no dia 16/05/2012, e no seu
transcurso não foram adquiridos bens” (fls. 184).

Peça  defensiva  à  reconvenção  (fls.  190/191),  ressaltando  a
inocorrência de danos morais.

Após instrução processual, sobreveio sentença de procedência
da ação e improcedência da reconvenção, cuja ementa assim restou redigida:

“AÇÃO  DE  DESCONSTITUIÇÃO  DE  MANDATO
IRREVOGÁVEL.  AUSÊNCIA  DE  CARÁTER  DE
MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA PREVISTO NO
ART.  685.  POSSIBILIDADE  DE  REVOGAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Dada a ausência dos requisitos de uma escritura de
compra  e  venda,  a  cláusula  de  irrevogabilidade
deixa  de  ter  natureza  absoluta,  admitindo-se
revogação,  na  hipótese  prevista  pelo  art.  683,  do
Código Civil, com a possibilidade de o mandatário
perseguir eventual perdas e danos.
-  RECONVENÇÃO.  REQUERIMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  EFETIVO
SOFRIMENTO  OU  DOR  QUE  ENSEJE  O
PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
-  Só  deve  ser  reputado  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  a
normalidade,  interfira  intensamente  ao
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-
estar”
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Inconformada,  a  promovida  interpôs  Recurso  Apelatório (fls.
222/229), alegando que houve mandato em causa própria, conforme art. 685
do Código Civil.  Afirma que  “a recorrente  conviveu  maritalmente  com o
recorrido, sendo o mencionado imóvel adquirido de forma onerosa durante o
matrimônio”. Por fim, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença,
julgando improcedente a demanda.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  apelado  não  apresentou
contrarrazões (fls. 233).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 237).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Primeiramente, registre-se que não houve qualquer impugnação
em relação à exclusão da serventia extrajudicial do polo passivo da demanda,
bem como quanto ao julgamento da reconvenção, razão pela qual não serão
objeto de análise neste recurso.

Como relatado, a presente demanda consubstancia um pleito de
revogação  de  mandado  com  cláusula  de  irrevogabilidade.  E  mais,  para  a
conclusão acerca de qual enquadramento jurídico a ser dado na hipótese, há de
necessariamente  se  estabelecer  algumas premissas  já  fixadas  por  meio dos
elementos que constam dos autos.

Paulo  Bastos  de  Oliveira  e  Julita  de  Oliveira  Beserra
conviveram  em  união  estável,  conforme  expressamente  reconheceram  no
acordo homologado judicialmente em ação específica, em cujo termo assim se
consignou:

“As partes reconheceram a convivência em comum
estabelecida entre ambos em perfeita união estável
como se marido e mulher fossem, pelo período de 02
(dois) anos e seis meses, aproximadamente, havendo
a  relação  findado-se  no  dia  16/05/2012,  e  no  seu
transcurso não foram adquiridos bens” (fls. 184).

O imbróglio jurídico reside sobre uma Procuração outorgada
pelo demandante em favor da apelante, por meio da qual lhe conferiu poderes
em  caráter  irrevogável  e  irretratável,  para  vender,  ceder,  permutar  ou  a
qualquer título alienar o bem imóvel situado no Lote nº 01, da Quadra nº 125,
do Condomínio Residencial Parque das Violetas, Mangabeira, nesta Capital.

Trata-se de imóvel oriundo de programada habitacional, porém,
diverso do que a apelante apontou como sendo prova de que lhe foi doado
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através da Escritura de Doação de fls. 203, em cujo teor se identifica outro
terreno, consistente no Lote nº 102, da Quadra nº 251.

A princípio, há de se destacar que não se revela útil à resolução
da questão jurídica, a alegação a respeito da partilha de bens decorrentes de
dissolução  de  união  estável,  matéria  esta  que  já  foi  objeto  de  demanda
específica,  na  qual  houve a  homologação do acordo acima mencionado.  E
mais,  ainda  há  de  se  considerar  as  próprias  declarações  das  partes,  no
reconhecimento  da  convivência  marital,  que  aduziram  inexistir  bens
adquiridos durante a união.

Pois bem, esclarecida as circunstâncias periféricas à análise do
feito,  deve-se  esclarecer  sobre  a  possibilidade  ou  não  de  revogação  de
mandato que contenha cláusula de irrevogabilidade.

Como é cediço, mandato é modalidade de contrato em espécie
regida expressamente pelo Código Civil, por meio do qual uma pessoa recebe
de outra poderes para, em seu nome, praticar determinados atos ou administrar
interesses, envolvendo o fenômeno jurídica da representação. A extinção do
mandato ocorre, dentre outras cláusulas, pela revogação, que é ato unilateral,
porém, requer, para sua eficácia, o conhecimento pelo destinatário (negócio
receptício).

O Código Civil prevê ainda regramento específico para o caso
de haver revogação de mandato que contenha cláusula de irrevogabilidade. A
despeito da cláusula, possibilita ao mandante a revogação, estipulando como
consequência a  resolução da  quebra contratual  por  meio  do  pagamento  de
perdas e danos (art. 683, CC).

Assim,  o  mandato,  em  regra,  é  revogável,  admitindo-se  a
presença  de  cláusula  de  irrevogabilidade,  que  apenas  poderá  ensejar  a
ineficácia da pretensão de revogação pelo mandante, quando dita estipulação
restritiva for condição ao negócio jurídico bilateral ou tiver sido estipulada no
exclusivo interesse do mandatário (art. 684, CC).

Há de se compreender que a essência da finalidade do mandato
dependerá diretamente de seu objeto, para se concluir no interesse de quem foi
firmado. A despeito de ser exercido em nome do mandante, a outorga pode ter
por  fim  o  atendimento  de  interesse  de  qualquer  pessoa,  seja  do  próprio
representado, do mandatário ou mesmo de terceiro. 

O interesse  se  verifica  do  negócio  jurídico  firmado  entre  as
partes, a exemplo da situação do promitente vendedor que outorga poderes
para  o  promitente  comprador  dispor  do  imóvel,  circunstância  em  que  o
mandato é conferido no interesse do mandatário. Se não houver circunstâncias
que revelem a estipulação em favor do representante, incide a regra quanto à
possibilidade de revogação e resolução em perdas e danos.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.
APENSAMENTO  À  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
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RESCISÃO  DE  CONTRATO  DE  COMPRA  E
VENDA.  REVOGAÇÃO  DE  MANDATO.  VENDA
NÃO  APERFEIÇOADA.  PAGAMENTO  COM
CHEQUE  SEM  FUNDOS.  SIMULAÇÃO
CONFIGURADA.  NEGÓCIO  NULO.  SENTENÇA
MANTIDA. A revogação de mandato com cláusula
de irrevogabilidade pode ocorrer na esfera judicial
ou por comum acordo entre as partes. Ausente prova
de pagamento entre as transmissões e presente nos
autos demonstração da simulação do negócio, deve
ser reconhecida a sua nulidade, com o retorno das
partes  ao  momento  anterior  à  relação  negocial,
ficando  prejudicada  a  pretensão  de  obtenção  do
título  de  propriedade  do  imóvel  pela  autora  da
reivindicatória”. 
(TJMG;  APCV  1.0480.10.014531-1/001;  Rel.  Des.
Amorim  Siqueira;  Julg.  04/07/2017;  DJEMG
20/07/2017).

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
DESCONSTITUIÇÃO  DE  PROCURAÇÃO.
MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  PROCURAÇÃO  SIMPLES.
REVOGAÇÃO  PELA  PERDA  DA  CONFIANÇA.
POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO,  POR
MAIORIA, EM QUÓRUM ESTENDIDO. 
1.  Quando  a  cláusula  em causa própria  tratar  de
bem  imóvel,  haverá  de  compreender  todos  os
elementos  da  compra  e  venda.  De  consequência,
ausente o requisito no instrumento, passa ele a ser
mandato comum.
2.  Comprovada  a  perda  de  confiança,  pode  o
mandato  ser  revogado  ainda  que  gravado  com
cláusula de irrevogabilidade. 3. Recurso conhecido e
provido, por maioria, em quórum estendido”. 
(TJPR; ApCiv 1508090-7; Curitiba; Décima Primeira
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Ruy  Muggiati;  Julg.
10/10/2016; DJPR 03/04/2017; Pág. 355).

Na  situação  dos  autos,  observa-se  que  não  houve
condicionamento  da  irrevogabilidade  em  decorrência  de  negócio  jurídico
bilateral, posto que sequer alegam as partes terem vendido o imóvel uma para
outra, até porque eram, à época, companheiros em união estável. Verifica-se,
assim, essencialmente a outorga de poderes entre ex-companheiros para que a
mulher administrasse o bem e dele auferisse a renda familiar.

Como bem destacado pela magistrada de primeiro grau, não se
trata de estipulação no exclusivo interesse da outorgada, de forma que não se
visualiza a hipótese excepcional de ineficácia da revogabilidade do mandato,
incidindo  a  regra  do  art.  683  do  Código  Civil,  encontrando-se  correta  a
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sentença  de  procedência  do  pedido  de  reconhecimento  da  eficácia  da
revogação formulado na inicial.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO  à
Apelação,  mantendo-se  na  íntegra  a  sentença  apelada  e,  em consequência,
MAJORO os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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