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GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000774-20.2013.815.0151 — 1ª Vara de Conceição
RELATOR   :  Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Ione Leilah Leite Mounib e Hany Mounib
ADVOGADO     : Daniel de Oliveira Rocha
APELADO   : Edvaldo Vieira Ramalho
ADVOGADO     : Joaquim Lopes Vieira

PRELIMINAR  DE  INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO 
LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES— REJEIÇÃO.

—  Art.  508.  Na  apelação,  nos  embargos  infringentes,  no  recurso 
ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos  
de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze)  
dias.

AÇÃO  CAUTELAR  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO  —
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO  —  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  — 
IRRESIGNAÇÃO  —  INEFICÁCIA  DE  PROCURAÇÕES 
OUTORGADAS  POR  PESSOA  FALECIDA— APLICAÇÃO 
DO ART. 682, II, do CPC — MANUTENÇÃO DA SENTENÇA 
— NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

— Art. 682. Cessa o mandato:
(…)
pela morte ou interdição de uma das partes;

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos 
acima identificados.

A  C  O R  D A a   Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no 
mérito,  não conhecer da apelação.

                                     R E L A T Ó R I O

Ione Leilah Leite Mounib e Hany Mounib interpuseram Recurso 
de Apelação, contra a decisão de fls. 113/114, proferida pela MM. Juiza de Direito da 1ª 
Vara da comarca de Conceição, nos autos da Ação Cautelar Inominada, que extinguiu o 
processo sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir do promovente.  

Irresignados, os autores interpuseram recurso apelatório pleiteando 
o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que existe no cerne da questão o requerido 
interesse processual. 



Às  fls.  142/145,  o  apelado  ofertou  contrarrazões,  arguindo, 
preliminarmente, a intempestividade do recurso apelatório. No mérito, refutou os termos do 
apelo e postulou a manutenção da sentença. 

A douta Procuradoria de Justiça (fls. 151/153) opinou pela rejeição 
da preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso 
apelatório. 

É o relatório. 

Voto:

Inicialmente  analisaremos  a  preliminar  de  intempestividade 
levantada em sede de contrarrazões.

Pois bem. O presente recurso é tempestivo.

Como se sabe, o prazo para o manejo do recurso apelatório é de 15 
(quinze) dias, consoante o disposto no art. 508 do Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no 
recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, 
o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias. 

Assim, tendo sido a sentença publicada em 17 de outubro de 2013 
(fl. 121), e o recurso apelatório interposto no dia 01 de novembro de 2013, via correios (fl. 
122v),  afigura-se  tempestiva  a  peça  recursal,  pelo  que  deve-se  afastar  a  preliminar  de 
intempestividade levantada pelo apelado.

No  mérito,  verifica-se  que  o ponto  controvertido  da  presente 
demanda reside em saber se os promoventes possuem ou não interesse de agir na Ação 
Cautelar Inonimada.

De acordo com a maioria dos doutrinadores pátrios, o interesse de 
agir se consubstancia na adequação do instrumento processual empregado, na necessidade 
do autor vir a juízo para obter o que deseja e na utilidade que o provimento jurisdicional 
poderá lhe proporcionar. 

No caso em comento, os promoventes pretendiam com o manejo da 
ação cautelar inominada, garantir a ineficácia das procurações outorgadas pela sua falecida 
irmã, Sra Inis Lêda Leite Viana, ao apelado, Sr. Edvaldo Vieira Ramalho, o qual segundo 
arguiram os promoventes, encontra-se utilizando-se das mesmas de forma ilegal.

No entanto, como bem asseverou a magistrada a quo, a Sra Inis já 
está falecida, de modo que a referida medida cautelar perdeu seu fundamento, tendo em 
vista que os mandatos por aquela outorgados, perderam eficácia quando da sua morte em 10 
de  abril  de  2013,  conforme  se depreende  da  leitura  do inciso  II,  do art.  682 do CPC. 
Vejamos:

Art. 682. Cessa o mandato:
(…)
II. pela morte ou interdição de uma das partes;

                      
Desta forma, conforme já esclarecido pela magistrada de primeiro 

grau, carecem os promoventes, ora apelantes, de interesse processual.

Pelos motivos que foram expostos,  rejeito a preliminar levantada e 
Não Conheço da apelação interposta às fls.  122/126, pela falta de interesse de agir dos 
apelantes. 



É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes. 
Participaram do julgamento, o Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir 
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides (relator), o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o   Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz  da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

                                     João Pessoa, 16 de setembro de 2013.

Ricardo Vital de Almeida
Relator
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