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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL  –  APELAÇÃO  CÍVEL –
AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  VIGILANTE  –
ADICIONAL  DE  PERICULOSIDADE  –
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  –
IRRESIGNAÇAÕ DO PROMOVENTE  –  VÍCIO
DE  REPRESENTAÇÃO  –  AUSÊNCIA  DE
PROCURAÇÃO AO ADVOGADO SUBSCRITOR
DO APELO – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL
PARA  LEGITIMAR  A  ATUAÇÃO  DO
CAUSÍDICO  –  CONCESSÃO  DE  PRAZO
RAZOÁVEL  PARA  A  CORREÇÃO  –  SEM
MANIFESTAÇÃO  –  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL  –
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  –  ART.  557,
CAPUT, DO CPC.

– Ante a ausência de resposta à intimação que
concedeu prazo para a correção do defeito de
representação,  permanece  o  óbice  ao
conhecimento do presente apelo.

– Recurso  manifestamente  inadmissível.
Negativa de seguimento, nos termos do art. 557,
caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  por  FRANCISCO
VIEIRA CAMILO em face da sentença de fls. 22/24, que julgou improcedente
a  ação  de  cobrança  ajuizada  em  desfavor  do  MUNICÍPIO  DE
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NAZAREZINHO, deixando de reconhecer o direito do autor ao adicional de
periculosidade, por ausência de previsão em lei local.

Em suas razões (fls. 26/37), o recorrente pleiteia a reforma da
citada decisão, ventilando, inicialmente, a ausência de perícia e, no mérito, o
seu direito ao referido adicional, eis que trabalha em situação de risco.

Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 39-verso.

Às  fls.  45/50,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela
rejeição da preliminar, não se manifestando quanto ao mérito recursal.

Despacho determinando a intimação pessoal do apelante para
sanar o vício de representação, tendo em vista a ausência de procuração com
relação ao causídico subscritor do apelo (fl. 52).

Embora  devidamente  intimado  (fls.  67/68),  não  houve
manifestação do recorrente, conforme certidão de fl. 82.

É o breve relatório.

DECIDO

O presente apelo não pode ser conhecido, porquanto não está
assinado por advogado regularmente habilitado para tanto.

O vício de representação consiste na ausência de procuração
nos  autos  quanto  ao  causídico  subscritor  do  recurso,  no  caso,  o  Bel.
Sebastião Fernando Fernandes Botelho.

Ocorre  que,  a  única  procuração  acostada  ao  caderno
processual  encontra-se  à  fl.  07,  documento  que  outorga  poderes
exclusivamente ao advogado Fabrício Abrantes de Oliveira.

Considerando  trata-se  de  defeito  perfeitamente  sanável,  nos
termos do art. 13 do CPC, esta Relatoria determinou a intimação pessoal do
recorrente para a correção do vício.

Contudo, como não houve resposta à intimação, permanece o
óbice ao conhecimento do presente recurso.

Sobre o assunto, menciono os precedentes abaixo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  ATIVA.  DEFEITO  DE
REPRESENTAÇÃO.  CONCESSÃO  DE  PRAZO.
EXEGESE DO ART.  13 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. JUNTADA  DE  NOVA  PROCURAÇÃO.
IRREGULARIDADE  NÃO  SANADA.  NÃO
CONHECIMENTO  DA  SÚPLICA  INSTRUMENTAL.
PROVIMENTO  DA  PRESENTE  IRRESIGNAÇÃO.  -
Verificando  a  incapacidade  processual  ou
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irregularidade  da  representação  das  partes,  o  juiz,
suspendendo  o  processo,  marcará  prazo  razoável
para ser sanado o defeito. ... art. 13 do CPC. - Após
assinalado prazo razoável para a juntada de instrumento
procuratório que outorgue poderes especiais  à genitora
representar  o  filho  em  juízo,  colacionando  a  parte
procuração  outorgada  ao  advogado,  em  patente
desatenção  ao  comando  judicial,  é  de  se  declarar  o
defeito de representação não sanado, com consequente
não conhecimento do Agravo de Instrumento,  ante sua
manifesta inadmissibilidade.1

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso com defeito de
representação Ausência de procuração  ao advogado
que substabeleceu  poderes  ao subscritor  do recurso e
ausência de procuração da agravada Não conhecimento.2

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO APÓCRIFO.
OFERECIMENTO  DE  PRAZO  PARA  QUE  O  VÍCIO
SEJA SANADO. INÉRCIA DA ADVOGADA. ART.557 DO
CPC. SEGUIMENTO NEGADO. Considera-se inexistente
recurso  interposto  sem  a  assinatura  do  advogado.  A
assinatura é requisito de admissibilidade em qualquer ato
processual  de  natureza  escrita,  cuja  ausência  torna
inexistente o ato, tal como ocorre com o recurso subscrito
por advogado que não possui procuração nos autos.3

Assim,  conclui-se  que  o  recurso  é  manifestamente
inadmissível, impondo a sua negativa de seguimento, nos termos do art. 557,
caput4, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, NEGO
SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL por ser manifestamente inadmissível,
ante o defeito de representação não sanado.

P.I.

João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020121048744001 - Órgão (1ª CÂMARA CÍVEL) - Relator José Ricardo
Porto - j. Em 26/03/2013.

2 TJSP; AI 2198328-51.2014.8.26.0000; Ac. 8156440; Campinas; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; 
Rel. Des. Paulo Pastore Filho; Julg. 28/01/2015; DJESP 06/02/2015.

3 TJPB - Acórdão do processo nº 20020110300486001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator Leandro dos
Santos - j. Em 11/03/2013.

4 Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal,  do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Alterado pela L-009.756-1998)
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