
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO nº 0005044-71.2010.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital 
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides
Agravante : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
Advogado : Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB 8.463)
Agravado : Fernando Maurício Ventura Venâncio
Advogado : Gibran Motta (OAB/PB 11.810)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
DA  APELAÇÃO  CÍVEL  EM  RAZÃO  DA  IRREGULARIDADE  DA
REPRESENTAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  MERO
FORMALISMO.  FALTA DE ASSINATURA DOS ADVOGADOS COM
PODERES  PARA  REPRESENTAR  A  PARTE.   RECURSO
INEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  REGULARIZAÇÃO  NO  PRAZO
CONCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO APELO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.  DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. 

Não merece conhecimento o recurso firmado por advogado que não comprova ter
poderes para atuar em juízo em representação do autor/agravante, ainda que para
tanto intimado.

É inexistente o recurso interposto sem assinatura do advogado.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado, à unanimidade, negar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno  interposto  pela Unimed  João  Pessoa  –
Cooperativa de Trabalho Médico  em face da Decisão Monocrática de fls.  259/261 que NÃO
CONHECEU  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO  pois,  a  despeito  do  prazo  concedido,  não  foi
regularizada a representação do subscritor do apelo. 



Aduzindo  que  a  matéria  dos  autos  deve  ser  julgada  pela  Eg.  Terceira
Câmara Cível, o apelante interpôs Agravo Interno. Alegando excesso de formalismo, uma vez que
os demais advogados subscritores do recurso estavam devidamente habilitados nos autos, pugna
pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática (fls. 263/274).

É o relatório.

Voto.

No presente caso, verificando-se a inexistência de instrumento procuratório
nos autos que autorizasse a subscritora do apelo, Thais de F. G. Menezes de Luna, a representar a
parte  para  prosseguir  com  o  recurso  de  apelação, foi  providenciada  a  sua  intimação  para
regularizar  o  defeito  de  representação,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  sob  pena  de  não
conhecimento do recurso. 

Ocorre que, a despeito do atendimento da apelante ao despacho, a parte
acostou  procuração  e  substabelecimento  outorgados  a  diversos  advogados,  porém,  não
constava nos documentos de fl. 256/257 o nome da advogada subscritora do apelo, Thais de F.
G. Menezes de Luna, de modo que continuou sem poderes para representar o apelante.

Por tal motivo, esta relatoria não conheceu do recurso. 

Irresignado, o apelante interpôs o presente Agravo Interno alegando excesso
de formalismo, considerando que os demais advogados subscritores do apelo, Hermano Gadelha de
Sá  (OAB/PB  8.463)  e  Leidson  Flamarion  T.  Matos  (OAB/PB  18.125-A)  estão  devidamente
habilitados nos autos. 

De fato, verifica-se que os sobreditos causídicos encontram-se habilitados
nos autos. Destarte, muito embora constem seus nomes na peça recursal, está não possui as suas
assinaturas, como se verifica dos documentos de fls. 188 e 216. 

E conforme entendimento do STJ, considera-se inexistente o recurso sem
assinatura do advogado, ainda que habilitado nos autos. Veja-se: 

STJ-0955335) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  IRREGULARIDADE.
RECURSO  INEXISTENTE.  AFASTAMENTO  DA  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  IMPOSSIBILIDADE.  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR. 1. Recurso especial interposto sob a égide do CPC/15. 2.
É inexistente o recurso especial  interposto sem assinatura do advogado.  3.  A
majoração dos honorários  advocatícios  está  condicionada à  sua fixação pelas
instâncias ordinárias, sendo vedada quando esta não houver sido arbitrada.  4.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no Agravo em
Recurso Especial nº 1.108.103/RS (2017/0122358-7), 3ª Turma do STJ, Rel. Nancy
Andrighi. DJe 01.02.2018). 

Destaque-se, ainda, que a intimação para regularização da representação
se deu em nome dos advogados Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB 8.463)/Leidson Flamarion T.
Matos (OAB/PB 18.125-A), em razão do pedido de intimação exclusiva dos referidos causídicos (fl.
216).  Por  isso,  estes  poderiam  ter  assinado  a  peça  recursal,  todavia,  limitaram-se  a  acostar
procuração e substabelecimentos onde não constam o nome da causídica subscritora do apelo. 

Ao  que  se  vê,  apenas  a  advogada  Thais  de  F.  G.  Menezes  de  Luna
(OAB/PB 16.395) assinou o apelo, quando não possuía poderes para representar a parte.

 



Assim, é vedado ao tribunal não conhecer do recurso sem dar oportunidade
à  parte  de  regularizar  a  representação  processual. Mas,  como  no  caso  dos  autos,  uma  vez
conferido o  prazo  e  não  ratificado  o  ato  do procurador,  o  não conhecimento  do Apelo  é
medida que se impõe. 

Ex positis, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. (Presidente).  Presentes  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

João Batista Barbosa 
Relator – Juiz convocado
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Vistos, etc. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa 
Relator – Juiz convocado


