
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

Apelação Cível nº 0101085-32.2012.815.2001 — 11ª Vara Cível da Capital
Relator : Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo Henriques 
de Sá e Benevides
Apelante :  Dina  Victória  Lima  de  Jaimes,  representada  por  sua  genitora  Rosiane  Cristina 
Barbosa de Lima
Advogado : Roberta de Lima Viegas
Apelado : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  ALVARÁ  JUDICIAL  — 
PROCESSO  EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO — 
IRRESIGNAÇÃO  —  RECURSO  INTERPOSTO  SEM 
PROCURAÇÃO DO PATRONO — 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 Dina Victória Lima de Jaimes, 
representada por sua genitora Rosiane Cristina Barbosa de Lima, contra a sentença de fls. 17/19, 
proferida  pelo  Juízo  da  11ª  Vara  Cível  da  Capital,  nos  autos  da  Ação de  Alvará  Judicial, que 
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 267, V do CPC, por entender que 
não há interesse processual à autora.

As apelantes, em suas razões de fls. 21/24, afirmam que na qualidade de 
companheira e filha do “de cujus” fazem jus ao recebimento do saldo constante em conta no Banco 
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do Brasil. Salienta ainda, que não há necessidade de abertura de inventário para que a requerente 
seja autorizada a levantar a quantia ora depositada, consoante dispõe o art. 1.037 do CPC. Por fim, 
pugna pela expedição do competente alvará judicial para recebimento dos valores relativos ao PIS.

Em parecer às fls. 36/39, a Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento 
recursal, para nulificar a r. Sentença, com o devido retorno dos autos ao Juízo “a quo” para que se 
ouçam os demais herdeiros e, em seguida, seja apreciado o pedido liberatório.

Lançado relatório nos autos, o processo seguiu à douta revisão (fl. 41). 

Aportando os autos ao gabinete do Exmo.  Des.  Revisor,  foi  verificada a 
inexistência de instrumento procuratório em nome do advogado que assinou o apelo (fl. 43).

Retornando os autos a esta relatoria, para adotar as providências cabíveis, 
foi determinada a intimação do recorrente, para sanar o defeito de representação, no prazo de 10 
(dez) dias, nos termos do art. 13 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do 
recurso (fl. 45).

Embora devidamente intimado o advogado do recorrente para juntada de 
procuração, não foi sanado o vício de representação, conforme certidão de fl. 47.

É o relatório. 

Decido.

No caso  sub oculi,  verificou-se a inexistência de instrumento de mandato 
nos autos que autorize o patrono a representar a parte apelante para prosseguir com o recurso de 
apelação, visando a reforma da decisão a quo. 

Em que pese a abertura de prazo para a juntada da procuração,  segundo 
orientação do art.131 do CPC, o advogado do apelante permaneceu inerte.

Disciplina, ainda, a primeira parte do art. 37 do CPC:

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

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. 

1Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, 
marcará prazo razoável para ser sanado o defeito.
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Ex positis, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

P.I.

João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado/Relator
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