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AGRAVO INTERNO. RECURSO  INTERPOSTO
POR MERA FOTOCÓPIA. NÃO CONHECIMENTO.

-O Agravo Interno não pode ser conhecido porque,
dentro do prazo recursal,foi  apresentada apenas a
sua  fotocópia.  Não  preenche  o  requisito  de
regularidade formal a protocolização de fotocópia de
petição  recursal  sem  assinatura  original  do
subscritor, o que impõe o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em não conhecer o Agravo Interno, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.734.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marinézio Monteiro

Patrício contra Decisão Monocrática de fls.768/769  que declarou, de ofício, a

ilegitimidade passiva de George José Porciúncula Pereira Coelho e aplicou o

efeito translativo dos recursos, extinguindo o processo principal sem resolução

do mérito.

Em seu recurso de fls. 713/723, alega que bastaria o simples

retorno dos autos ao distribuidor para a correção do equívoco, intimando as

partes sobre o fato ou procedendo com nova citação, já que não houve prejuízo
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da parte Ré.

Afirma que não pode ser aplicado efeito translativo ao Agravo

de Instrumento, tendo o Relator agido com formalismo exacerbado, pois o que

ocorreu foi um erro de digitação.

Requer,  assim,  que  seja  reformada  a  Decisão  Monocrática,

corrigindo o polo passivo da demanda.

É o relatório. 

VOTO

A matéria é simples e não requer maiores comentários.

O Agravo Interno não pode ser conhecido, porque, dentro do

prazo recursal,  foi apresentada apenas sua fotocópia. 

 O exercício  do  direito  de  recorrer  submete-se  aos ditames

legais  para  a  interposição  e  tramitação  do  recurso.  Não  obstante  tenha  o

interessado  direito  de  recorrer,  este  somente  será  admissível  se  o

procedimento utilizado pautar-se estritamente pelos critérios descritos em lei.

Assim, não preenche o requisito de regularidade formal a protocolização de

fotocópia de petição recursal sem assinatura original do subscritor, o que impõe

o seu não conhecimento.

Nesse sentido, diversas jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS  DE DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RECEBIMENTO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  INTERPOSTO  POR  FOTOCÓPIA  SEM
AUTENTICAÇÃO.  ASSINATURA  ORIGINAL  DO
PROCURADOR  DAS  PARTES.  AUSÊNCIA.
PRECEDENTES.  1. No  âmbito  do  STJ,  é  pacífico  o
entendimento  de  que  não  se  pode  conhecer  de
recurso interposto por meio de fotocópia, no qual não
haja  autenticação  ou  assinatura  original  do
procurador  das  partes. Precedentes.  2.  Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
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nega  provimento.  (STJ;  EDcl-AREsp  638.187;  Proc.
2014/0302988-6;  SP;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Antonio
Carlos Ferreira; DJE 19/03/2015)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
RECURSO  EM  FOTOCÓPIA  SEM  ASSINATURA
ORIGINAL.  REGULARIDADE  FORMAL.
INADMISSÍVEL. Não  merece  conhecimento  o  recurso
interposto por meio de peça fotocopiada, desprovida da
assinatura  original  do  advogado  subscritor,  ante  a
carência  do  pressuposto  de  admissibilidade
consubstanciado  na  regularidade  formal.  Embargos  de
declaração  não  conhecidos.  (TJGO;  AC-EDcl  0360294-
09.2013.8.09.0051;  Goiânia;  Sexta  Câmara  Cível;  Rel.
Des. Norival Santome; DJGO 04/03/2015; Pág. 331)

RECURSO INOMINADO E PREPARO APRESENTADOS
EM FOTOCÓPIA. INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO.
1.  Havendo a sentença sido proferida em audiência no
dia 23/03/2011, o prazo recursal, consoante o art. 42 da
Lei  nº 9.099/95,  encerrou no dia 04/04 (segunda-feira),
data em que apresentada apenas fotocópia  do recurso
inominado  (fls.  61/77).  A  via  original  respectiva  fora
protocolada somente em 08/04 (fls. 78/94). Desse modo,
convém ponderar que descabe aplicar a Lei nº 9.800/99,
pois esta norma faculta às partes a utilização de sistema
de  transmissão  de  dados  para  a  prática  de  atos
processuais  (tais  como fax  e  e-mail),  e  não  o  uso  de
meras  cópias  para  esses  mesmos atos,  substituídas  a
posteriori  pelas vias originais.  Portanto,  considerando a
imprestabilidade da fotocópia,  conclui-se que os prazos
legais  não  foram  respeitados,  fato  que  determina  a
intempestividade  do  recurso  e  impede  o  seu
conhecimento.  2.  Por  outro  lado,  observa-se  que  o
comprovante  de  recolhimento  do  preparo  fora
apresentado também em fotocópia (fls. 123, 126, 129), a
qual não é suficiente para a demonstração inequívoca do
seu  pagamento,  tendo  em  vista  a  possibilidade  de
fraudes  e  o  não  enquadramento  em  quaisquer  das
hipóteses  do  art.  365  do  CPC.  O  preparo  deve  ser
comprovado  através  dos  documentos  originais
correspondentes,  seguindo  o  entendimento  do  Tribunal
de Justiça  do Maranhão[1].  3.  Recurso não conhecido,
face  à  sua  manifesta  intempestividade  e  deserção.  4.
Custas  na  forma  da  Lei;  honorários  advocatícios
arbitrados em 20% do valor da condenação. (TJMA; Rec
1528/2012-3; Ac. 72/2013; Rel. Desig. Juiz Conv. Lucas
da Costa Ribeiro Neto; DJEMA 06/09/2013)  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  DUPLICATA.
FOTOCÓPIA  DO  RECURSO.  AUSÊNCIA  DE
APRESENTAÇÃO  DO  ORIGINAL.  RECURSO
INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PETIÇÃO  APRESENTADA  POR  FOTOCÓPIA.
RECURSO INEXISTENTE. 1. A petição de embargos de
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declaração foi protocolada por fotocópia, não tendo sido
apresentado  o  original,  o  que,  conforme  precedentes
desta corte, acarreta o não-conhecimento do recurso. 2.
Embargos  de  declaração  não  conhecidos.  (EDCL  no
AGRG no AG 1378972 / GO, Embargos de Declaração no
Agravo  Regimental  no  Agravo  de  Instrumento
2010/0205495-2, Relator(a) Ministro Sidnei Beneti (1137),
órgão  julgador  t3.  Terceira  turma,  data  do  julgamento
20/09/2011).  "  recurso  não  conhecido.  (TJSC;  AC
2009.075022-9;  Lages;  Quinta  Câmara  de  Direito
Comercial;  Rel.  Des.  Guilherme  Nunes  Born;  Julg.
06/12/2012; DJSC 14/12/2012; Pág. 320).

 

Portanto,  NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO,   por não

preencher requisito de regularidade formal.

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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