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ADVOGADO : Hilton Hril Martins Maia
APELANTE 02 : Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A 
ADVOGADO : Carla da Prato Campos
APELADO : os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA  PELO  AUTOR  -
AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO  –
SENTENÇA  QUE  JULGA  PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS – RAZÕES RECURSAIS
–  FUNDAMENTOS  GENÉRICOS  QUE  NÃO  SE
PRESTAM  A  ATACAR  A  SENTENÇA RECORRIDA –
ALEGAÇÕES  DISSOCIADAS  DO  QUE  RESTOU
DECIDIDO EM PRIMEIRO GRAU  - AFRONTA AO ART.
514 DO CPC/73 – MERO PROTESTO –   VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  –   RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL  –  ART.  557,
CAPUT, DO CPC/73 – SEGUIMENTO NEGADO1. 

Ausentes as razões recursais ou sendo essas totalmente
genéricas e dissociadas da decisão recorrida, isto é, não
verificado o contraste efetivo entre a decisão recorrida e
os  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  constantes  na
insurgência,  demonstra-se  a  irregularidade  formal  por
ofensa ao art.  514, II,  do CPC/73, sendo tal  deficiência
óbice incontornável ao conhecimento do Apelo.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO BANCO RÉU –
–  AUSÊNCIA  DE  PRESSUPOSTO  DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL  –  ADVOGADO
SUBSCRITOR  DO  RECURSO  –  PROCURAÇÃO  AD
JUDICIA INEXISTENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – VÍCIO NÃO
SANADO  –  PRECEDENTES  DO  STJ  –  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO  –
SEGUIMENTO NEGADO. 

1 “A expressão "negará seguimento", contida no caput do art. 557 do CPC, não abarca somente
a possibilidade de  improvimento do recurso,  mas também a de não-conhecimento desse.”
(AgRg no Ag 801.112/BA, Rel. Ministra  ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
01.03.2007, DJ 15.03.2007 p. 297)



A ausência do instrumento de mandato judicial por parte
do advogado do Apelante configura irregularidade formal
do recurso a ensejar o seu não conhecimento, desde que,
intimado a regularizar  sua representação,  permaneça o
Apelante inerte.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelações Cíveis  interpostas  por  Raimundo
Isnaldo  Pinteiro  e  pela  Massa  Falida  do  Banco  Cruzeiro  do  Sul  S/A
buscando a reforma da sentença (fls.  45/45-V) proferida pela Juíza de Direito
da 1ª Vara Regional da Comarca de Mangabeira - PB que, nos autos da ação
revisional de contrato bancário promovida pelo primeiro apelante em face do
segundo,  julgou  procedente  em  parte  o  pedido  autoral  para  condenar  o
promovido ao pagamento, de forma simples, da importância de R$ 4,09 (quatro
reais e nove centavos) sobre cada parcela paga pelo autor, a ser apurado em
liquidação de sentença. 

Nas razões do recurso, o autor/apelante pugna pela reforma da
sentença, afirmando que “o mesmo cálculo realizado através da calculadora do
cidadão – Banco Central do Brasil, verifica-se que o valor da parcela é diverso
daquele  que  a  Autora  paga  mensalmente.”  Segue  argumentando  que  é
possível a revisão dos contratos bancários quando há abusividade e violação
ao princípio da boa-fé e do direito à informação. 

Apelação  Cível  interposta  pelo  promovido,  fls.  56/79
requerendo  a  reforma  da  sentença  para  que  sejam  julgados  totalmente
improcedentes  os  pedidos  autorais,  ante  a  inexistência  de
abusividade/ilegalidade no contrato. 

Contrarrazões  apresentadas apenas pelo autor, às fls.89/100,
requerendo o desprovimento do recurso de fls. 56/79.

À fl.  85,  consta substabelecimento com pedido de intimação
exclusiva na pessoa da Belª Carla da Prato Campos, na defesa do promovido. 

Parecer  do  Ministério  Público  opinando  pelo  provimento  da
segunda apelação e desprovimento da primeira, fl. 110.

Devidamente  intimado  para  apresentar  instrumento
procuratório que convalidasse os substabelecimentos acostados, o advogado
do  Banco  Recorrente  não  se  pronunciou  e  nem  sanou  o  vício,  conforme
certidão à fl. 114.

É o relatório. 

Decido.

Anoto, inicialmente, que o caso dos autos é de recurso contra
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sentença  publicada  antes  do  dia  18  de  março  de  2016,  data de  início  da
vigência do Novo Código de Processo Civil2, aplicando-se, à espécie, o antigo
diploma de 1973, sob pena de malferirem-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. 

O  STJ  já  teve  oportunidade  de  discorrer  sobre  o  tema,
afirmando que,  “em observância ao princípio tempus regit  actum, o recurso
será  regido  pela  norma  em  vigor  ao  tempo  da  publicação  da  decisão
impugnada.”3 

Sobre o assunto, vale ainda observar o disposto no Enunciado
Administrativo nº 2,  do Superior Tribunal de Justiça, proclamado em sessão
plenária realizada em 02 de março de 2016:

Enunciado Administrativo nº 02: 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.

Feito esse registro, passo à análise dos Apelos. 

I  -  Do  não  conhecimento  do  Recurso  de  Apelação
interposto pelo autor:

A sentença  atacada  fundamentou  a  parcial  procedência  do
pedido nos seguintes argumentos (fl. 45-verso):

REVISIONAL.  Alegada abusividade  na  cobrança  de  juros
remuneratórios.  Valor  da  prestação  mensal  superior  ao
pactuado. Restituição de forma simples. Procedência parcial do
pedido. 

Estando a prestação mensal superior ao valor mencionado no
contrato,  deve  ser  montante  ser  reduzido,  nos  termos  do
cálculo  efetuado  na  calculadora do  cidadão,  restituindo  ao
consumidor, de forma simples, os valores pagos a maior. 

Como se vê, foi examinada a legalidade e decidido pela parcial
procedência  do  pedido  revisional  em  relação  aos  juros  remuneratórios
cobrados no contrato bancário objeto da lide. 

Contudo, os  argumentos  declinados  pelo  autor/apelante
encontram-se completamente genéricos e dissociados do que verdadeiramente
2  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015.  O termo

final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das lei brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.

3  EDcl nos EREsp 1313870/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, DJ de 1.7.2013. 
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restou  decidido  em  primeiro  grau, pois,  em  momento  algum  atacou
especificamente  os  fundamentos  da  sentença  recorrida,  desatendendo,  por
isso, o comando do art. 514, II, do CPC/1973. 

Ademais,  na  seara  recursal,  não se  permite  uma  postura
passiva  de  negativa  geral,  uma  vez  que  impõe-se  o  ônus  da  impugnação
especificada (art.  541, II  do CPC/1973 e art.  932, III,  do CPC/2015).  Nesse
sentido, é lapidar a lição da doutrina acerca do princípio da dialeticidade dos
recursos:

“Exige-se que todo recurso seja formulado por meio de
petição  pela  qual  a  parte  não  apenas  manifesta  sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também
e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos  quais  requer  o  novo  julgamento  d  questão  nele
cogitada.”4 

Isso porque, não verificado o contraste efetivo entre a decisão
recorrida e os fundamentos fáticos e jurídicos constantes na insurgência não há
meios de se saber qual foi a matéria devolvida para conhecimento do Tribunal.
Não pode haver recurso genérico, assim como não se admite pedido genérico.
Do mesmo modo que o autor delimita o objeto litigioso (lide) na petição inicial
(CPC/1973, art. 128), devendo o juiz julgá-lo nos limites em que foi deduzido
(CPC/1973, art. 460), com o recurso de apelação ocorre o mesmo fenômeno: o
apelante deve delimitar o recurso com as razões e o pedido de nova decisão. 

Com  relação  ao  tema,  transcreve-se  ementa  de  julgado
proferido pelo STJ, que bem reflete a sua posição dominante:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  PEDIDO
DE  UNIFORMIZAÇÃO  DE  INTERPRETAÇÃO   DE   LEI.
ENUNCIADO   ADMINISTRATIVO   3/STJ.   FALTA  DE
IMPUGNAÇÃO   À    MOTIVAÇÃO   DECLINADA   NA
DECISÃO   MONOCRÁTICA.INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS
DA DIALETICIDADE.1.   Entre   a   motivação  utilizada
como  fundamento  do  julgamento  e  as  razões   do
recurso  que  impugna  tal decisão deve haver relação
de congruência,  de  maneira  a  permitir  que  o órgão
com  competência  recursal  possa  examinar  a
juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância
do  ônus  da  dialeticidade. 2.  Agravo  interno  não
conhecido. (AgRg nos EDcl no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

Neste Egrégio Tribunal  de Justiça local,  tem-se decidido em

4  Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de
competência  originária  de  tribunal  e  querela  nullitatis,  incidentes  de  competência  originária  de
tribunal. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.
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idêntico sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA  DO  COMANDO  JUDICIAL.  MERA
REPRODUÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  UTILIZADOS  NA
CONTESTAÇÃO  EM  SEDE  DE  RECURSO  APELATÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  REFERÊNCIA  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  RECORRIDA.  VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DO APELO. SEGUIMENTO NEGADO (ART. 557, CPC). - As
razões  do  apelo  devem  atacar  especificamente  os
fundamentos da decisão para tentar obter sua reforma, sob
pena de não conhecimento do recurso.5

Concluo que há deficiência incontornável nas razões recursais
colacionadas aos autos, tendo em conta que não cuidou o apelante de informar
ao Tribunal os motivos exatos pelos quais a sentença deve ser reformada por
má apreciação da questão de direito analisada, tampouco apontou qualquer
erro processual, agindo em total afronta ao princípio da dialeticidade.

Logo, considerando que o recurso deixou de preencher um
dos requisitos de admissibilidade, qual seja a regularidade formal, deve ser
obstado o seu processamento.

II  -  Do  não  conhecimento  do  Recurso  de  Apelação
interposto pelo banco promovido:

In casu, verificada a ausência de instrumento de procuração e
o desatendimento ao disposto no art. 37 do CPC-73, foi proferido despacho (fls.
112)  determinando  a  intimação  do  segundo  Apelante para  promover  a
regularização de sua representação nos autos.

Contudo, o Apelante, apesar de regularmente intimado, deixou
transcorrer  o  prazo  ofertado  sem  sanar  o  vício  de  representação,  como
também  sequer  justificou  eventual  impossibilidade  de  cumprimento  do
despacho, conforme certidão de fls. 114.

A  ausência  de  capacidade  postulatória  indica  a  falta  de
regularidade  formal  do  recurso,  a  qual  constitui  pressuposto  recursal
extrínseco.

A  jurisprudência  orienta que,  verificada  a  ausência  de
procuração nos autos, deve o juiz, antes de não conhecer do recurso interposto
por profissional não habilitado, conceder prazo para a juntada do instrumento
procuratório, nos moldes do artigo 13 do CPC-73, in verbis:

Art.  13.  Verificando  a  incapacidade  processual  ou  a

5  TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00003236220138150161,  -  Não possui  -,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 12-11-2014.
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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.

Neste sentido, veja-se a orientação do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  -  RECURSO  DE  APELAÇÃO  -
AUSÊNCIA  DE  PROCURAÇÃO  DO  ADVOGADO
SUBSCRITOR  DO  APELO  -  PRAZO  PARA  A
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
1. A teor do art. 13 do Código de Processo Civil, ao constatar
a ausência de procuração do advogado subscritor do recurso
de  apelação,  às  instâncias  ordinárias  compete  abrir  prazo
para que a recorrente sane a irregularidade, e não recusar, de
plano, o conhecimento da insurgência.
2. Recurso especial provido.6

Seguindo  essa  orientação,  foi  concedida  oportunidade  ao
Apelante  para  a  regularização  processual,  o  que,  no  entanto,  restou
desatendido.

Sobre a matéria, o STJ também já se manifestou no sentido de
ser considerado inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração
outorgada nos autos quando não é respeitada a cadeia de procurações:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO
POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA 115 DO STJ.
1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que
a  ausência  da  cadeia  completa  de  procurações
impossibilita o conhecimento do recurso, consoante o
contido na Súmula  115/STJ.
2.  Outrossim,  pacífica  a  jurisprudência  deste  Tribunal
Superior  acerca da inaplicabilidade da providência de que
trata  o  art.  13  do  CPC  em  sede  especial,  devendo  a
representação  processual  estar  formalmente  perfeita  por
ocasião  da  interposição  do  recurso  (EREsp  868.800/RS,
Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 11/11/2010).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

Com  efeito,  prevalece  a  regra  geral do  art.  37  do  CPC-73
(correspondente art. 104 do CPC/15, na mesma linha) segundo o qual “sem
instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo”. 

Logo,  não  possuindo  o  advogado  signatário  do  recurso
procuração nos autos, não poderá a Apelação ser conhecida.
6STJ, REsp 1325966/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013
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Nesse contexto, segue precedente deste Egrégio Tribunal: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  NULIDADE  DE
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  IRREGULARIDADE  DE
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  RECURSO
SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PODER. AUSÊNCIA
DE  MANDATO  NOS  AUTOS.  INTIMAÇÃO  PARA  A
SUPRESSÃO  DA  ALUDIDA  EIVA.  INÉRCIA  DO
CAUSÍDICO.  INEXISTÊNCIA  DE  CAPACIDADE
POSTULATÓRIA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART.
557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO  APELATÓRIO.  -  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. - Nos termos do art. 557, do
Código de Processo Civil, 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. 7

Por  todo  o  exposto,  restando  comprovado ser  o  recurso
inadmissível, aciono do disposto constante no art. 5578 do CPC-73 e,  por tal
razão, não o conheço.

III - Dispositivo:

Face ao exposto, nego seguimento aos Apelos, ante a sua
manifesta inadmissibilidade, com espeque no art. 557 do CPC/73.

P. I.

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G 6

7(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00041228220148152003, - Não possui -, Relator DES
FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 15-03-2016) 

8Art. 557 - O relator negará segmento 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.
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