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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORIAS  C/C  CANCELAMENTO  DE 
RESTRIÇÕES  CADASTRAIS. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO. 
RENÚNCIA DE MANDATO PELO ADVOGADO DO 
RECORRENTE. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO 
PESSOAL  DO  OUTORGANTE.  MUDANÇA  DE 
ENDEREÇO.  NÃO  COMUNICAÇÃO.  ART.  238, 
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE 
PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 
E  REGULAR  DO  PROCESSO.  ART.  557, 
“CAPUT”, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO

-  A renúncia  do  patrono  do  Recorrente  após  a 
interposição  do  recurso  e  a  inércia  da  parte  em 
regularizar a representação processual  impedem o 
conhecimento da Apelação. 

-  “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” 
(art. 557, caput, do CPC)

Vistos etc.
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Everton  Silva  do 

Nascimento,  inconformado  com  a  sentença  proferida  nos  autos  da  Ação 

Declaratória  de  Inexistência  de  Débito,  Indenização  por  Danos  Morais  c/c 

Cancelamento de Restrições Cadastrais, na qual o Magistrado da 8ª Vara Cível 

da Comarca de Campina Grande julgou parcialmente  procedente o pedido, 

para  declarar  a  inexistência  do  débito  e  determinar  à  Promovida  o 

cancelamento do débito imputado ao Autor.

O Apelante pugnou pela reforma da decisão recorrida por não 

concordar  com o argumento de improcedência do pedido de danos morais. 

Disse que o fato de haver outras restrições em seu nome, nos cadastros de 

proteção  ao  crédito,  não  desautoriza  a  fixação  da  indenização  reparadora. 

Afirmou, ainda, ser inaplicável a Súmula nº 385 do STJ, tendo em vista que a 

negativação decorreu de débito inexistente em face de fraude (fls. 49/59). 

Não houve contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 

desprovimento do recurso (fls. 73/80).

É o relatório.

DECIDO

De logo, entendo que o recurso não pode ser conhecido. 

Embora ausente a comprovação nos autos de que o advogado 

do  Autor/Apelante  tenha  notificado  o  seu  cliente  acerca  da  renúncia  ao 

mandato, consta que tanto a notificação exigida pelo art. 45 do CPC como a 

posterior  tentativa  de  intimação  pessoal  da  parte  autora  para  proceder  à 

regularização  da  sua  representação  restaram frustradas  em virtude  de  sua 

mudança de endereço, conforme certidão de fl. 89/89v e documentos de fls. 

104/106.

Nessa senda, o parágrafo único do art. 238 do CPC tem como 

válidas  as  comunicações  dirigidas  ao  endereço  residencial  ou  profissional 
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declinados na inicial, sendo responsabilidade das partes atualizar o respectivo 

endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 
serão feitas às partes, aos seus representantes legais e 
aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório, 
diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações 
e  intimações  dirigidas  ao  endereço  residencial  ou 
profissional  declinado  na  inicial,  contestação  ou 
embargos,  cumprindo  às  partes  atualizar  o  respectivo 
endereço sempre que houver modificação temporária ou 
definitiva.

Dessa  forma,  a  renúncia  do  patrono  do  Recorrente  após  a 

interposição do recurso e a inércia da parte em regularizar a representação 

processual impedem o conhecimento da presente Apelação. 

Sobre  o  tema,  ilustrativos  são  os  seguintes  precedentes 

jurisprudenciais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. 
REVISÃO  CONTRATUAL.  ACLARATÓRIOS OPOSTOS 
POR  AMBAS  AS  PARTES.  RECURSO  DO  AUTOR. 
Renúncia  do  advogado  ao  mandato  outorgado  pela 
parte  autora.  Intimação  pessoal  devidamente 
realizada  para  constituição  de  novo  procurador. 
Transcurso do prazo in albis. Superveniente ausência 
de pressuposto de admissibilidade do recurso.  Não 
conhecimento. Recurso do réu. Alegação de omissão e 
contradição no tocante à capitalização de juros. Omissão 
verificada.  Acolhimento  dos  embargos  para  que  seja 
acrescida na ementa e no corpo do acórdão embargado a 
periodicidade  mensal  da  capitalização.  Embargos  do 
autor não conhecido. Embargos do requerido conhecido e 
acolhido. (TJSC; EDcl-AC 2008.028815-8/0001.00; Barra 
Velha; Segunda Câmara de Direito Comercial; Relª Desª 
Rejane  Andersen;  Julg.  27/01/2015;  DJSC  06/02/2015; 
Pág. 180)

CIVIL.  PROCESSO  CIVIL.  ANULATÓRIA.  CONTRATO 
DE FRANQUIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RENÚNCIA. 
ADVOGADO.  RECORRENTE.  INTIMAÇÃO  PESSOAL. 
MUDANÇA.  ENDEREÇO.  1.  Reputa-se  aperfeiçoada  a 
intimação enviada para o endereço da parte,  constante 
nos autos, mormente quando não comunica ao Juízo a 
mudança de domicílio. Inteligência dos artigos 39 e 238 
do Código de Processo Civil.  2. A renúncia do patrono 
do  Recorrente  após  a  interposição  do  recurso  e  a 
inércia  da  parte  em  regularizar  a  representação 
processual  configura  óbice  ao  conhecimento  do 
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apelo. 3. Inobstante a anulação do contrato de franquia, 
não  se  podendo  inferir  o  nexo  de  causalidade  entre  a 
conduta da Franqueadora e o dano material alegado pela 
Franqueada,  consistente  nas  perdas  financeiras  na 
atividade então desenvolvida, não há como se configurar 
a responsabilidade civil e, em conseqüência, o dever de 
indenizar. 4. Negou-se provimento ao Recurso da Autora. 
Não se conheceu da Apelação interposta pela parte Ré. 
(TJDF;  Rec.  2011.01.1.201642-3;  Ac.  791.210;  Terceira 
Turma  Cível;  Rel.  Des.  Getúlio  de  Moraes  Oliveira; 
DJDFTE 26/05/2014; Pág. 142) 

PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  EXTINÇÃO  SEM 
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE 
PRESSUPOSTO  DE  CONSTITUIÇÃO  E 
DESENVOLVIMENTO  VÁLIDO  E  REGULAR  DO 
PROCESSO.  APELADA-AUTORA  SEM 
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  RENÚNCIA 
INFORMADA ANTES DA CITAÇÃO.  Intimação pessoal 
para  constituição de  novo advogado  enviada  ao 
endereço  informado na  petição  inicial.  Ausência de 
comunicação de mudança de endereço  pelo  autor. 
Presunção de validade. Artigo 238, parágrafo único do 
CPC. Aplicação  do  artigo  267,  IV,  do  CPC.  Recurso 
prejudicado. (TJSP; APL 990.10.036935-0; Ac. 4668041; 
São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; 
Rel.  Des.  Tasso  Duarte  de  Melo;  Julg.  06/08/2010; 
DJESP 09/09/2010) 

O “caput” do artigo 557 do CPC, por sua vez, assim dispõe:

“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” 

Por tais razões, nos termos do “caput” do art. 557 do Código de 

Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e 

regular do processo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação manejado.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de fevereiro de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                                                      Relator 
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