
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 2008558-45.2014.815.0000.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Esperança.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Município de Esperança, representado por seu Prefeito.
PROCURADOR: Rogério Magnus Varela Gonçalves.
AGRAVADO: Cleomar Costa de Assis.
ADVOGADO: Sebastião Araújo de Maria.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA 
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  DO  ADVOGADO  SUBSCRITOR  DO 
RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA. APELO 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO  NEGADO,  NOS 
TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Revela-se manifestamente inadmissível o Recurso assinado por advogado que não 
detém poderes de representação.

2. Não saneado o vício no prazo assinalado para tanto, o seguimento recursal há de 
ser obstado, nos moldes do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Vistos etc.

O  Município  de  Esperança interpôs  Agravo  de  Instrumento contra  a 
Decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Esperança, f. 209, proferida nos autos da 
Ação de Cobrança em face dele ajuizada por Cleomar Costa de Assis, que indeferiu 
o pedido de substituição do ofício Requisitório de Pequeno Valor pela formalização 
de Precatório para o pagamento da condenação.

Em suas  Razões  Recursais, f. 02/12, o Agravante alegou que a Decisão foi 
fundamentada em premissas equivocadas,  pois o comando inserto no art. 97, § 12, 
do ADCT, com a redação dada pela EC n.º 62/2009, não limitou em 180 dias o prazo 
para  a  edição  de  Lei  que  determine  um valor  inferior  ao  nele  previsto  para  o 
pagamento das dívidas da Fazenda Pública através de RPV, sustentando que estaria 
vigente e aplicável a Lei Municipal n.º 81/2012.

Requereu a concessão de efeito  suspensivo recursal  e,  no mérito,  pugnou 
pelo provimento do Agravo para que seja reformada a Decisão guerreada.

No Despacho de f. 218, determinou-se a intimação do Procurador-Geral do 
Município de Esperança e do advogado subscritor do Agravo para que trouxessem 
aos autos prova de haver permissão em lei municipal de substabelecer os poderes 
que lhe foram concedidos por meio da Portaria de Nomeação no cargo comissionado 
ou de ter ocorrido a contratação do causídico diretamente pela Edilidade, sob pena 
de o Recurso não ser conhecido, providência não atendida, Certidão f. 219.

É o Relatório.



O  vício  processual  supramencionado  obsta  o  seguimento  do  Agravo  por 
ausência de poderes de representação processual do advogado subscritor, máxime 
quando se lhe foi oportunizada a correção do vício, quedando-se inerte.

Posto isso, considerando que o Agravo de Instrumento é manifestamente 
inadmissível, nego seguimento ao Recurso, nos termos do art.  557,  caput,  do 
Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


