
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0002775-47.2013.815.0031 — Comarca de Alagoa Grande
Relator : Dr. Marcos William de Oliveira - Juiz convocado para substituir o Des. Saulo 

Henriques de Sá Benevides
Apelante : Município de Alagoa Grande
Advogado : Pedro Paulo Carneiro de Farias Nóbrega
Apelado : Pedro de Macena Santos
Advogado : José Luis M. de Queiroz

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AUSÊNCIA  DE 
REGULARIZAÇÃO  DA  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  DA 
PARTE  PROMOVENTE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  485,  IV  DO 
NOVO  CPC.  NULIDADE  E  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

—  Havendo defeito de representação, e não sendo suprida a falha, a peça 
exordial deve ser indeferida, extinguindo-se, em consequencia, o processo 
em análise de mérito. 

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível proposta pelo  Município de Alagoa Grande 
em face da sentença de fls. 33/36, proferida pelo juiz da Comarca de Alagoa Grande, nos autos da 
Ação de Cobrança interposta por Pedro de Macena Santos. 

Na sentença, o magistrado a quo julgou procedente o pedido, condenando o 
réu  a  pagar  férias  mais  um terço,  referente  ao período de 2009/2010,  2010/2011,  2011/2012 e 
2012/2013, este proporcional; 13º salário do ano de 2009 proporcional, 2010, 2011 e 2012; salários 
dos meses de agosto e setembro de 2012, tudo corrigido desde a data do vencimento pelo índice 
oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

 
O  apelante,  em  suas  razões  às  fls.  39/45,  alega,  em  síntese,  que  os 

pagamentos foram realizados e comprovados com a juntada das fichas financeiras.

Contrarrazões às fls. 49/51, pela manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça observou que a parte 
não é alfabetizada, tendo se utilizado de instrumento particular para outorgar poderes à advogada. 
Em razão disso, opinou pela intimação da parte promovente para regularizar a representação, sob 
pena de indeferimento (fl. 57).

À fl. 59, foi providenciada a intimação da parte promovente/apelada para 
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regularizar  o  defeito  de  representação,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  sob  pena  de  declaração  de 
nulidade e extinção do processo. A intimação não foi atendida pela parte, conforme certidão de fl. 
61 dos autos.

Posteriormente, nova tentativa de intimação, pessoalmente, que também não 
teve sucesso, em razão de não ter sido encontrado o autor no endereço indicado na inicial (fl. 70v).

Por  fim,  intimou-se  o  autor/apelado  por  edital,  não  havendo  qualquer 
manifestação.

É o relatório. Decido.

O processo deve ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 
IV do Novo CPC,  vez  que  a  parte  promovente  não  satisfaz  os  pressupostos  de  constituição  e 
desenvolvimento válido e regular do processo. Percebe-se que há defeito de representação da parte, 
uma vez que o autor não é alfabetizado, devendo constituir advogado por instrumento público e não 
particular, como foi feito. 

O promovente  foi  devidamente  intimado,  na  pessoa  do  seu  advogado,  e 
deixou transcorrer  in albis  o prazo deferido para regularização de sua representação processual, 
quedando-se  inerte  (fls.  60/61).  Posteriormente,  por  edital,  a  parte  foi  intimada,  também sem 
manifestação.

Oportuno  transcrever  a  doutrina  de  Nelson  Nery  Junior   que  aborda  a 
referida matéria:

No procedimento de primeiro grau, o juiz teve de observar as condições da ação e os 
pressupostos processuais, pois do contrário não poderia proferir julgamento sobre a lide 
posta em juízo. Pois bem. Relativamente ao recurso ocorre o mesmo, de ordinário. Devem  
estar presentes aquelas mesmas condições da ação e pressupostos processuais para que o 
tribunal superior possa julgá-lo. 

Vejamos jurisprudência deste Tribunal sobre o tema:

APELAÇÕES CÍVEIS.  DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. ADVOGADO DO AUTOR 
SEM  PODERES  PARA  ATUAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  INSTRUMENTO 
PROCURATÓRIO  NOS  AUTOS.  INTIMAÇÃO  POR  NOTA  DE  FORO  E 
NOTIFICAÇÃO  PESSOAL  DA  PARTE.  INÉRCIA.  IRREGULARIDADE  NÃO 
SANADA.  ART.  267,  IV,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE 
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR 
DO  PROCESSO.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  APELOS 
PREJUDICADOS. - A procuração é um dos pressupostos de desenvolvimento válido e 
regular do processo, consistindo, em última análise, na prova documental do vínculo 
do advogado com a parte e dos poderes por ela conferidos. Verificada a irregularidade 
da representação da parte autora e após concedido o prazo para sanação do defeito, o 
magistrado deve declarará a nulidade do processo e, em seguida, extinguir o processo 
sem apreciação  do  mérito,  por falta  de  pressuposto  de  desenvolvimento  válido  do 
processo art. 267, inciso IV, CPC. Extinção do processo sem apreciação do mérito. TJPB; 
AC  200.2007.740383-6/001;  João  Pessoa;  Rel.  Des.  Manoel  Soares  Monteiro;  DJPB 
26/08/2008; Pág. 3.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20020090403581001,  TRIBUNAL 
PLENO, Relator José Ricardo Porto , j. em 22-03-2013) (Grifo nosso).
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO.  AUTORA ANALFABETA. 
INEXISTÊNCIA  DE  INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO  PÚBLICO  NOS  AUTOS. 
ADVOGADO SEM PODERES PARA ATUAÇÃO. INTIMAÇÃO POR NOTA DE FORO 
E  NOTIFICAÇÃO  PESSOAL  DA  PARTE.  INÉRCIA.  IRREGULARIDADE  NÃO 
SANADA. ART. 267, IV, DA LEI ADJETIVA CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 
DE  CONSTITUIÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO  E  REGULAR  DO 
PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. AÇÃO DE 
RESTITUIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  PAGAR. 
PIS/CONFINS.  ENERGIA  ELÉTRICA.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO. 
PROCURAÇÃO  PARTICULAR  OUTORGADA COM  APOSIÇÃO  DE  IMPRESSÃO 
DIGITAL.  MANDATO.  ASSINATURA  INDISPENSÁVEL.  EXIBILIDADE  DE 
INSTRUMENTO  PÚBLICO.  NÃO  ATENDIMENTO  DA FORMALIDADE  IMPOSTA 
PELO  ART.  654  DO  CÓDIGO  CIVIL.  SENTENÇA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM 
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  DECISUM  IRRETOCÁVEL.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. Para que a parte possa postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede 
meritória, deve ser validamente representada por advogado regularmente constituído, sendo 
que tal defeito acarreta a nulidade do processo, a teor da regra expressa no artigo 13 do 
CPC, e, se acaso não sanado, atrai a incidência do artigo 267, IV, do mesmo diploma legal, 
o qual acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito. 0 analfabeto é sujeito de 
direitos plenamente capaz para a vida civil, exigindo-se, contudo, a observância de certas 
formalidades para a prática de determinados atos
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  20020090091402001,  TRIBUNAL 
PLENO, Relator José Ricardo Porto , j. em 08-01-2013)

Desta feita, diante de tais fundamentos e arestos colacionados, impõe-se a 
nulidade e extinção do processo, diante da falta de regularização da representação processual.

Isto posto,  declaro a nulidade do processo e, em consequencia, julgo-o 
extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Novo Código de Processo Civil.

Condeno  o  autor  nas  custas  e  honorários,  no  importe  de  R$  500,00 
(quinhentos reais), observando o contido no art. 12 da Lei 1.060/50.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 02 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz convocado
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