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

 

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001283-90.2013.815.0331.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.
Apelante : Eliete Cândido Soares.
Advogado : Valter de Melo.
Apelado :  Banco do Brasil S/A.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  DEFICIÊNCIA
DE  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.
AUSÊNCIA  DE  INSTRUMENTO
PROCURATÓRIO  E  DOCUMENTOS  DA
PARTE  AUTORA.  PRESSUPOSTO
PROCESSUAL DE VALIDADE REGULAR DO
PROCESSO.VÍCIO SANÁVEL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 13 DO CPC.  RETORNO DOS AUTOS
AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA  REGULAR
PROCESSAMENTO. APELO PREJUDICADO. 

- Para que o processo possa ser julgado, faz-se mister
a  presença  dos  pressupostos  processuais,  que  se
constituem  em  requisitos  jurídicos  de  validade  e
eficácia  da  relação  processual.  O instrumento
procuratório diz respeito à capacidade postulatória da
parte, pressuposto processual subjetivo de validade do
processo. Portanto, necessário a  constituição válida e
regular do feito.

- Considerando que o defeito de representação é vício
sanável,  tem o autor o direito de ser intimado para
regularizar o defeito apontado, segundo dispõe o art.
13 do CPC: “Verificando a incapacidade processual
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ou a 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.”

- Se o recurso estiver em confronto com  Súmula ou
com Jurisprudência  dominante  da  respectiva  Corte,
do Pretório Excelso ou de Tribunal Superior, o relator
poderá negar-lhe seguimento.

Vistos. 

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por Eliete  Cândido
Soares contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa
Rita de fls. 15/17, nos autos da Ação Cautelar de Exibição ajuizada em face
do Banco do Brasil S/A.

A parte  autora  ajuizou  a  presente  ação  em face  da  referida
instituição financeira, objetivando ter acesso a contrato de financiamento de nº
721680689, referente a empréstimo consignado firmado entre os litigantes (fls.
02/09). 

A magistrada  a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito
(fls. 15/17), por entender ausente o interesse de agir da promovente, porquanto
não teria realizado o pedido extrajudicial de exibição do documento.

Insatisfeita,  a  recorrente  apresentou o  recurso apelatório  (fls.
19/22), requerendo que fosse afastada a arguição de abandono de causa, já que
a instituição financeira não comprovou ter fornecido o contrato e não provou
que o autor o requereu. Pleiteou, por fim, o provimento do apelo revisional
para  ser  julgado  procedente  o  pedido  autoral,  condenando  o  réu  no  ônus
sucumbencial.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer
de fls. 28/30, opinou pelo prosseguimento do recurso sem manifestação do
mérito.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  cumpre  suscitar,  ex  officio,  a  preliminar  de
nulidade da sentença.
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Compulsando  os  autos,  observa-se  que  o  julgamento  do
presente  feito  foi  realizado  sem que  estivessem presentes  os  requisitos  de
constituição válida e regular do processo.

Isso  porque  não  há  nos  autos  procuração  outorgada  à
promovente Eliete Cândido Soares, mas sim a Eliene Fernandes de Brito,
que não é parte no processo nem representa a parte autora (fls. 10 e 11).

Ora,  para  que  o  processo  possa  ser  julgado,  faz-se  mister  a
presença  dos  pressupostos  processuais,  que  se  constituem  em  requisitos
jurídicos de validade e eficácia da relação processual.

No caso, a necessidade de instrumento procuratório diz respeito
à  capacidade  postulatória  da  parte,  pressuposto  processual  subjetivo  de
validade do processo.

Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, “a
capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos
processuais de validade (CPC 267 IV),  devendo ser examinadas de ofício
pelo  juiz  ou  tribunal,  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  sendo
insuscetível de preclusão (CPC 267 IV e § 3º; 301 VIII e §4º) (in Código de
Processo  Civil  comentado  e  legislação  extravagante.  10ª  ed.  São  Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p. 205-206, nota 8).

Vale ressaltar, no entanto, que o defeito de representação é vício
sanável,  tendo o autor  o  direito  de  ser  intimado para  regularizar  o  defeito
apontado, conforme dispõe o art. 13 do CPC:

Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a
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.

Nesse  mesmo  sentido,  firme  posicionamento  do  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
CONSTATAÇÃO,  PELO  MAGISTRADO,  DE
DEFEITO  DE  INCAPACIDADE  PROCESSUAL  E
DE  REPRESENTAÇÃO  DAS  PARTES.  VÍCIO
SANÁVEL.  INTIMAÇÃO  PARA REGULARIZAÇÃO
DO FEITO JUNTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1.  Nos casos em que o magistrado, no exercício da
jurisdição  ordinária,  constatar  eventual  vício
relativo  à  incapacidade  processual  ou  à
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representação das partes, antes de aplicar a sanção
processual  cabível,  deverá  determinar a intimação
da  parte  interessada  para  sanar  o  defeito,  nos
termos do art. 13 do CPC. No mesmo sentido: REsp
1.325.966/MS,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,
Segunda  Turma,  DJe  20/08/2013;  AgRg  no  REsp
1.173.846/MA, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
25/06/2013;  AgRg  no  AREsp  165.135/BA,  Rel.
Ministro  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Primeira
Turma, DJe 22/04/2013.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1240803/RJ,  Rel.  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO  SEM  ASSINATURA  ORIGINAL  DE
ADVOGADO.  REGULARIZAÇÃO  NAS
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  POSSIBILIDADE.
ART. 13 DO CPC. PRECEDENTES.
1. A irregularidade na representação das partes nas
instâncias ordinárias é vício sanável, que pode ser
suprido  mediante  determinação  do  juiz  ou  do
relator, nos termos do art. 13 do CPC.
2.  Embargos de declaração acolhidos,  com efeitos
modificativos, para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que seja concedido prazo para o
recorrente regularizar a irregularidade constante do
recurso de apelação.
(EDcl no REsp 1397358/MT, Rel. Ministra ELIANA
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
21/11/2013, DJe 29/11/2013)

Portanto, devem ser os autos remetidos ao primeiro grau, para
que seja oportunizada a parte a emenda da inicial com a juntada de procuração
e dos  documentos pessoais  da  parte  autora,  seguindo-se  de  nova sentença,
como de direito.

Por fim, frise-se que o art. 557, caput, do Código de Processo
Civil,  permite  ao  relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão
monocrática,  quando  este  for  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com  Jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de
Tribunal Superior.

Ante o exposto, suscito,  DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE
NULIDADE  DA SENTENÇA,  com  o  consequente  retorno  dos  autos  à
instância a quo, a fim de que a parte autora seja intimada, para que junte aos
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autos o instrumento procuratório e seus documentos pessoais. Por conseguinte,
julgo prejudicado o recurso apelatório.

P.I.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
        Desembargador Relator
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