
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0000539-15.2013.815.0681 — Comarca de Prata
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Maria das Graças Ferreira Silva
Advogado : Antônio Elias da Silva
Apelado : Manoel Miguel da Silva

AÇÃO  DE  JUSTIFICAÇÃO  DE  ABERTURA DE  REGISTRO  DE 
ÓBITO.  INDEFERIMENTO  DA PETIÇÃO  INICIAL.  APELAÇÃO. 
DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO.  AUSÊNCIA  DO  NOME  DO 
PATRONO NO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. PRAZO PARA 
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO NÃO 
CONHECIDO.

—  “Sem  instrumento  de  mandato,  o  advogado  não  será  admitido  a  
procurar em juízo.”(art.37 do CPC).

—“O tribunal não pode conhecer de recurso subscrito por advogado cujos  
poderes  tenham  cessado,  nem  pode  apenar  o  recorrente  sem  lhe  dar  
oportunidade de defesa.  Deve intimar o recorrente para que regularize a 
representação, sob pena de não conhecimento do recurso, por aplicação do  
CPC 13 (RTJ 95/1349).”(grifei)

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  das  Graças  Ferreira 
Silva, contra a sentença de fls. 15/17, proferida pela juíza da Comarca de Prata, nos autos da Ação 
de Justificação, movida em face de Manoel Miguel da Silva, que declarou extinto o processo, sem 
resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial, nos termos do art. 267, I do CPC.

A apelante (fls. 22/23) alegou ter cumprido todas as formalidades exigidas.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça levantou preliminar 
de incompetência absoluta, por entender que a competência para processar e julgar ações relativas a 
assentamento de óbito é do juízo onde ocorreu o falecimento. No mérito, opinou pelo retorno dos 
autos ao juízo de origem, para o seu regular processamento (fls. 30/35).

O patrono da apelante foi intimado para sanar defeito de representação, uma 
vez  que  não  consta  indicação  de  patrono  na  procuração  juntada  à  fl.  05,  sob  pena  de  não 
conhecimento do recurso.
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Após intimação, o patrono da apelante manteve-se inerte.
É o relatório. Decido.

No caso em exame,  verificou-se a inexistência de indicação de patrono no 
instrumento de mandato juntado pela parte apelante, junto à inicial,  o que enseja a ausência de 
representação. Assim disciplina a primeira parte do art. 37 do CPC que segue:

“Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em  
juízo.”

Em que pese a abertura de prazo para a juntada da procuração ou para sanar 
o vício apontado, segundo orientação do art.13 do CPC, a apelante permaneceu inerte.

Nesse viés, Nelson Nery Junior em nota ao art.37 do CPC aduz que:

“O tribunal não pode conhecer de recurso subscrito por advogado cujos poderes  
tenham cessado, nem pode apenar o recorrente sem lhe dar oportunidade de  
defesa. Deve intimar o recorrente para que regularize a representação, sob pena 
de  não  conhecimento  do  recurso,  por  aplicação  do  CPC  13 (RTJ 
95/1349).”(grifei)

Assim, é vedado ao tribunal não conhecer do recurso sem dar oportunidade 
à parte de regularizar a representação processual. Mas, uma vez conferido o prazo e não ratificado o 
ato do procurador, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 

Ante o exposto, não conheço do recurso de fls. 21/23.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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