
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO Nº 0002956-21.2014.815.2001
ORIGEM       : Juízo 14ª Vara Cível da Capital
RELATOR     : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE  : Severino Flor (Adv. José Eduardo da Silva) 
APELADO    : Bradesco Seguros S.A. (Adv. João Alves Barbosa Filho)

APELAÇÃO.  DEMANDA  EXTINTA  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO  NÃO  SANADO. 
PARTE  ANALFABETA.  NECESSIDADE  DE  PROCURAÇÃO 
PÚBLICA.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  POR  FALTA  DE 
INTIMAÇÃO.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  SEM  O  REFERIDO 
DOCUMENTO.  IRREGULARIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO 
DO RECURSO. CPC, ART. 557, CAPUT.

“A  irregularidade  da  representação  processual  por  advogado 
configura  situação  em  que  é  inadmissível  o  prosseguimento  do 
processo e prolação de sentença de mérito, a qual só se legitima 
quando  as  partes  forem  capazes  e  estiverem  regularmente 
representadas”.1 Ora, se a parte já viu obstada a tramitação do feito 
no  primeiro  grau  por  força  da  ausência  de  procuração  por 
instrumento  público,  caberia  a  ela,  ao  protocolar  o  recurso 
alegando  a  nulidade  da  intimação,  fazê-lo  acompanhado  do 
referido documento. Se assim não o fez, assumiu o risco de não 
conhecimento  do  recurso,  sendo  desnecessária  a  intimação  para 
sanar a irregularidade, em face da ciência prévia do recorrente. A 
irregularidade  em  peça  obrigatória  (procuração  de  analfabeto), 
acarreta o não-conhecimento do recurso”.2

Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem 
resolução do mérito, a ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por Severino Flor em 
desfavor de Bradesco Seguros S.A. 

Na sentença, o magistrado registrou que a parte autora fora intimada 
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para  apresentar  procuração  pública  e  apresentar  quesitos  periciais,  todavia  deixou 
transcorrer o prazo sem resposta, daí porque extinguiu a demanda, com fulcro nos arts. 
267, I, 283 e 284, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega preliminar de nulidade, aduzindo 
não ter sido intimado para cumprir as diligências indicadas pelo magistrado. Afirma que 
teria havido falha do Cartório, na medida em que não foi expedida nota de fora respectiva.

Defende  que  fez  carga  dos  autos  para  tentar  acordo  no  mutirão 
DPVAT, mas em nenhum momento deu ciência da intimação ou do despacho exarado pelo 
eminente  julgador,  sem  falar  nas  suspensões  dos  prazos  processuais  por  ocasião  dos 
mutirões.

Garante que inexistindo intimação e prazo razoável para que o vício 
fosse sanado, deve a sentença ser anulada, retornando ao primeiro grau para que lá tenha 
seu trâmite regular.

Ao  final,  pede  o  provimento  do  recurso  para  anular  a  decisão 
recorrida.

Em  preliminar,  a  parte  recorrida  alega  a  irregularidade  na 
representação,  por  força  da  ausência  de  instrumento  público  de  procuração.  Alega 
ausência de interesse de agir, em razão do requerimento administrativo e a ilegitimidade 
passiva da seguradora. 

No mérito, aduz a falta de documento imprescindível ao exame da 
questão,  a  ausência  de  invalidez  permanente,  a  necessidade  de  estabelecimento  de 
percentuais indenizatórios, aplicabilidade da súmula 426-STJ, e redução dos honorários 
advocatícios.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório. Decido.

O recurso não se credencia ao conhecimento da Corte.

Conforme colhe-se da narrativa exposta, o demandante foi intimado 
para apresentar procuração pública e quesitos para a realização de perícia. Em razão da 
ausência de resposta, o magistrado extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Inconformado, recorre o autor aduzindo a nulidade da decisão, uma 
vez que não teria sido adequadamente intimado e que embora tenha feito carga nos autos,  
não tomou ciência da decisão. 

Ocorre que, embora já tenha sido obstado o trâmite do feito em razão 
do defeito de representação, o autor incorre no mesmo erro ao protocolar a petição do 



recurso desacompanhado da procuração pública, exigida para os casos em que a parte é 
analfabeta.  Conforme  assevera  a  jurisprudência,  “a  irregularidade  da  representação 
processual por advogado configura situação em que é inadmissível o prosseguimento 
do processo e prolação de sentença de mérito, a qual só se legitima quando as partes 
forem capazes e estiverem regularmente representadas”.3

Neste  cenário,  entendo  que  não  se  deve  conhecer  do  recurso,  na 
medida  em  que  desacompanhado  do  instrumento  de  mandado  apto  a  demonstrar  a 
representação. 

Neste sentido:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  –  PEÇA  OBRIGATÓRIA  – 
PROCURAÇÃO  IRREGULAR  DE  ANALFABETO  –  NEGADO 
SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  A  irregularidade  em  peça 
obrigatória  (procuração  de  analfabeto),  acarreta  o  não-
conhecimento  do  recurso.  Negado  seguimento  ao  recurso,  nos 
termos do art. 527, I, do Código de Processo Civil”.4

Registre-se,  por  oportuno,  que  embora  fosse  recomendada  a 
providência  prevista  no  art.  13,  do  CPC,  entendo  que  incabível  no  presente  caso,  na 
medida  em que o autor já deveria ter protocolado o recurso com o instrumento adequado,  
uma vez que já sabia da necessidade de atuar nos autos munido do respectivo documento. 
Se não o fez, assumiu o risco de não conhecimento da apelação.

Expostas estas razões, não conheço da apelação, conforme autoriza o 
art. 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

              João Alves da Silva
                       Relator
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