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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0017623-90.1999.815.0011
ORIGEM : 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR                : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Banco Itaú S/A
ADVOGADO    :Celso  David  Antunes,  Luis  Carlos  Laurenço  e  Roberta

Santana de Carvalho
APELADO : Eduardo da Silva Medeiros
ADVOGADO        : Thelio Farias

PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  cível  –
Ação  de  execução  de  título  extrajudicial –
Pedido  de  desistência  quanto  ao
prosseguimento  do  feito  e  levantamento  da
penhora  dos  bens  imóveis  constritos  –
Advogada  sem  procuração  nos  autos  –
Homologação por sentença – Irresignação do
autor – Ausência de instrumento de mandato
para  peticionar  desistência  nos  autos  da
presente  ação  –  Comprovação  –  Sentença
cassada – Provimento.

–  Preconizam os arts. 36 e 37 do Código de
Processo  Civil  que,  para  estar  em Juízo,  a
parte deverá ser representada por advogado
legalmente  habilitado,  o  qual  deverá  estar
municiado  com  regular  instrumento  de
mandato para o exercício de tal mister, donde
se  infere  que  reputa-se  inexistente  o  ato
praticado por advogado sem procuração nos
autos,  materializada  em instrumento  público
ou particular.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  por votação uníssona,  dar  provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator.

R E L A T Ó R I O

BANCO ITAÚ S/A interpôs apelação cível em
face de  EDUARDO DA SILVA MEDEIROS, com o fito de reformar a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, homologou,
por  sentença,  pedido  de  desitência,  extinguindo  o  processo  sem análise  de
mérito, nos termos do artigo 267, VIII, do CPC, e determinando o levantamento
da penhora dos bens imóveis constritos.

Irresignado,  o  banco  apelante  assevera  em
suas razões recursais que a advogada subscritora da petição de fls. 206/207,
que trata de requerimento de ambas as partes litigantes, pugnando pela extinção
do processo, face a ausência de interesse no julgamento da ação, diante de
acordo firmado nos autos da ação revisional nº 001.1998.0041956, não atende
aos requisitos necessários para se manifestar no processo, isto por ausência de
habilitação para fazê-lo. 

Sustenta, por fim, que a petição proposta para
encerramento do processo não poderia ter sido aceita pelo magistrado “a quo”,
por falta de capacidade postulatória da advogada no processo. 

Pugna ao  final  pelo  provimento  da  presente
apelação cível, para cassar a sentença recorrida e conferir prosseguimento ao
processo.

Contrarrazões às fls. 245/252, pugnando pelo
não conhecimento do recurso, por ausência de comprovação do preparo ou por
ausência de interesse recursal.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de  Justiça  opinou  pelo  não  conhecimento  do  apelo,  ante  a  deserção  (fls.
259/261).

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O
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Aprioristicamente,  cabe  ressaltar  que  a
reprografia juntada à fl.  228, referente  à guia de recolhimento do preparo e ao
pagamento  deste,  satisfaz  a  exigência  legal  do  art.  511 do CPC,  consoante
jurisprudência  atinente  a  esta  matéria,  sobretudo  em  julgados  recentes
emanados  do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  o  qual,  como  é  cediço,
guarda a missão constitucional de zelar pela legislação federal.

Sendo assim,  forte  na defesa dos princípios
constitucionais  da  ampla  defesa  e  do  acesso  à  jurisdição,  fundamentos  dos
julgados,  bem  como  na  utilidade  do  processo  que  visa  à  solução  de  lides,
acompanho a neo jurisprudência, a qual pede-se “venia” para trazer à colação,
“in litteris”:

PROCESSO  CIVIL.  PREPARO.  RECOLHIMENTO.
PROVA.  CÓPIA  DA  GUIA.  ADMISSIBILIDADE,  DESDE
QUE  DEVIDAMENTE  PREENCHIDA.  IMPUGNAÇÃO
PELA  PARTE  ADVERSA.  FACULDADE.  DISPOSITIVOS
LEGAIS ANALISADOS. ARTS. 244, 365, IV, 372 E 511 DO
CPC E LEI Nº 11.419/06. 1. Ação indenizatória ajuizada em
11.09.2007.  Recurso  Especial  concluso  ao  gabinete  da
relatora  em  16.01.2014.  2.  Recurso  Especial  em  que  se
discute  se  a  instrução do  recurso com cópia  da  guia  de
pagamento  constitui  meio  hábil  à  comprovação  do
recolhimento das respectivas custas processuais. 3. A cópia
da  guia  de  pagamento  constitui  meio  idôneo  à
comprovação  do  recolhimento  do  preparo,  desde  que
preenchida  com  todos  os  dados  indispensáveis  à  sua
vinculação ao processo, facultada à parte adversa eventual
impugnação do  documento.  4.  Recurso  Especial  provido.
(STJ; REsp 1.428.160; Proc. 2013/0422831-5; MA; Terceira
Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 31/03/2014). (grifei).

E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  APELAÇÃO  -  CÓPIA
REPROGRÁFICA  DA  GUIA  DE  RECOLHIMENTO  -
COMPROVAÇÃO DO PREPARO - POSSIBILIDADE 
A  cópia  da  guia  de  recolhimento  é  suficiente  para  a
comprovação do preparo recursal, desde que devidamente
preenchida.   (TJMG  -  Agravo  de  Instrumento  Cv
1.0479.11.006105-4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Evangelina
Castilho  Duarte  ,  14ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
27/03/2014, publicação da súmula em 04/04/2014). (grifei).

Ante  o  exposto,  diante  da  comprovação  da
regularidade do preparo, na forma dos julgados suso aludidos,  entendo  estar
presentes  os  pressupostos  recursais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,
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interesse  recursal  e  inexistência  de  fato  extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e
extrínsecos (regularidade formal, tempestividade, inexistência de fato impeditivo
ao direito de recorrer ou do seguimento do recurso), conheço do recurso.

Trata-se de apelação objetivando a cassação
da  r.  sentença  que,  nos  autos  da  ação  de  execução  de  título  extrajudicial
ajuizada pelo Banco Itaú S/A em desfavor de Eduardo da Silva Medeiros e Éder
da Silva Medeiros, homologou pedido de desistência, extinguindo o feito, sem
resolução do mérito.

Consoante destacado no relatório, sustenta o
apelante que o petitório que estampa o pedido de desistência  (fls. 206/207) foi
subscrito por causídica que não possui procuração nos autos, desprovida, pois,
de capacidade para representá-lo em Juízo.

De fato, a análise dos documentos acostados
aos autos revela  que a ilustre  advogada que assinou  a peça que contém o
pedido de desistência, Dra. Lídia de Freitas Sousa, OAB/PB 10919, não estava,
nestes  autos,  revestida  de  poderes  para  atuar  em  Juízo  em  nome  do
autor/apelante.

Com  efeito,  conquanto  o  nome  da
mencionada  causídica  conste  no  substabelecimento  acostado  à  fl.  240.v,
retirado dos autos da ação revisional, o advogado substabelecente, Dr. Leandro
Gonzales, OAB/SP  224.244, não figura no instrumento de mandato originário
(fls. 05/06), nem nos substabelecimentos que dele originaram (fls. 04, 139/140).

Preconizam,  os  arts.  36 e 37  do Código  de
Processo Civil, que, para estar em Juízo, a parte deverá ser representada por
advogado  legalmente  habilitado,  o  qual  deverá  estar  municiado  com regular
instrumento  de mandato  para  o  exercício  de tal  mister,  donde se infere  que
reputa-se inexistente o ato praticado por advogado sem procuração nos autos,
materializada em instrumento público ou particular.

É o que ocorre na hipótese dos autos. Assim
sendo, não poderia ter sido homologado, por sentença, o pedido de desistência
formulado por causídica que, repita-se, não se encontrava inserida no rol dos
advogados  habilitados  nos  autos  a  quem  a  apelante  conferiu  poderes  para
representá-la em Juízo.

4



Apelação cível nº 0017623-90.1999.815.0011

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO PARA CASSAR A R. SENTENÇA, determinando o retorno dos autos
à Vara de origem, para regular prosseguimento do feito. 

Quanto  à  intimação  do  apelante,  dever  ser
dirigida ao advogados  Celso David Antunes,  Luis Carlos Laurenço e Roberta
Santana de Carvalho, conforme requerido às fls. 200/201.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento,  o Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e a
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia de
Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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