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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº0002921-83.2012.815.0141
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Banco Cruzeiro do Sul S.A
Advogado : Nelson Wilians Fratoni Rodrigues
Agravada : Francisca Eleodora da Conceição
Advogada : Maria Ferreira de Sá

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
RECURSO APÓCRIFO. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO
E  RAZÕES  RECURSAIS  SEM  ASSINATURA  DO
ADVOGADO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
NÃO  ATENDIMENTO. REQUISITO  ESSENCIAL  DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO  CONHECIMENTO  DO
APELO.

-  A ausência  de  assinatura  do  representante  legal  na
petição de interposição e nas razões recursais, importa
na inexistência recurso.

-  Não deve ser conhecida a peça recursal apócrifa em
que  o  subscritor  foi  intimado  para  proceder  a
regularização e mantém-se inerte.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
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Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer do
recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco
Cruzeiro do Sul S.A contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Mista
da Comarca de Catolé do Rocha, lançada nos autos da Ação de Indenização
por  Danos  Morais  c/c  Ressarcimento  e  Obrigação  de  Fazer  com  Tutela
Antecipada, ajuizada por Francisca Eleodora da Conceição.

A julgadora  de  primeiro  grau,  às  fls.  58/63,  acolheu
parcialmente  os  pedidos  iniciais  declarando  a  inexistência  do  débito
referente ao contrato de nº 468163441; condenando a instituição bancária ao
adimplemento  da  quantia  de  R$  2.000,00,  a  título  de  danos  morais,  e
determinando que esta restitua, de forma simples, os valores descontados
indevidamente do  benefício  previdenciário.  Ao final,  condenou o réu ao
pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  66/90,  o  apelante
sustenta que no momento da contratação do empréstimo fora solicitada a
documentação necessária e, somente após a verificação desta, a transação foi
devidamente concluída.

Alega que os documentos apresentados encontravam-se
aparentemente regulares e acrescenta a indisponibilidade de peritos para
realizar uma perícia técnica antes de firmar o pacto. Assevera, ainda, que
não pode ser responsabilizado pela má-fé de terceiros.

Afirma  a  ausência  dos  elementos  caracterizadores  da
responsabilidade  civil  e  a  impossibilidade  de  ser  condenado  a  uma
indenização de cunho moral.

Requer  a  reforma  da  decisão  primeva  para  julgar
improcedentes os pedidos exordiais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 91/95, suscitando, em
sede de preliminar, o não conhecimento do recurso apelatório por ausência
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de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção de todos os termos do
decisum.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 102/107, opina pelo não
conhecimento  do  apelo,  por  não  estarem  presentes  as  condições  de
admissibilidade recursal. Não sendo acolhida a questão prefacial, inclina-se
pelo prosseguimento da apelação sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  a  sentença  fora
proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e por ele será
analisado, levando em conta,  inclusive,  as interpretações jurisprudenciais
dadas,  até  então,  conforme orientação emanada do Superior  Tribunal  de
Justiça no Enunciado Administrativo nº 2, proclamado em sessão plenária
realizada em 02 de março de 2016.

Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos
a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,  com as
interpretações dadas,  até  então,  pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.

Ultrapassada esta questão, impende esclarecer que antes
de  alcançar o  juízo  de  mérito  de  qualquer  recurso,  deve-se  passar,
preliminarmente,  à  análise  do  juízo  de  admissibilidade  que  consiste  no
exame dos pressupostos que permitem ao Tribunal conhecê-lo ou não.

Extrai-se dos autos que fora exarado despacho,  às fls.
109,  em  respeito  aos  princípios  da  economia  processual  e  da
instrumentalidade das formas, determinando a intimação do subscritor da
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peça recursal para assiná-la, em razão daquela encontrar-se apócrifa.

O causídico fora devidamente intimado, conforme atesta
a Certidão de fl. 110. No entanto, a determinação não foi atendida de forma
satisfatória,  vez  que  o  advogado  não  assinou a  peça  de  interposição  do
apelo e as suas razões, mas tão somente colacionou uma nova petição (fl.
111) com os seguintes termos:

(…) requer a regularização da respectiva assinatura, ratificando e
subscrevendo, através desta, todas as linhas e laudas das razões do
petitório recursal interposto de fls. 66/90. 
Desta forma, DECLARO para que surta todos os efeitos legais, que
na qualidade de patrono e peticionante, sou o subscritos da petição
recursal  interposta nos autos do processo sob o nº em epígrafe.
(...)”

Feito este registro, resta claro que o advogado não sanou
o  vício,  pois,  não  obstante  intimado  para  tanto,  manteve  as  peças
processuais apócrifas, devendo estas serem consideradas inexistentes. Como
cediço,  a  firma do advogado é  requisito  essencial  de admissibilidade do
recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO  APÓCRIFO.  Apelação.  Petição  de  interposição  e
razões  recursais  sem  assinatura  do  advogado.  Intimação  para
regularização.  Não  atendimento.  Conhecimento  do  recurso.
Impossibilidade:. Não se conhece de recurso quando, apócrifas a
petição de interposição e as razões  recursais,  a  parte deixa de
proceder  à  regularização,  quando  intimada  para  tanto.
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.  Financiamento.  Prestações
periódicas  prefixadas,  com  incidência  de  juros  uma  única  vez.
Capitalização de juros. Inexistência:. Em se tratando de contrato de
financiamento, com prestações periódicas pré-fixadas, não há que
se  cogitar  em capitalização  de  juros,  pois  estes  incidem apenas
uma  vez  no  cálculo.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  DE  JUROS.
Contrato  bancário.  Operações  posteriores  à  edição  da  Medida
Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000. Previsão contratual. Licitude
da operação financeira:.  Após a edição da Medida Provisória n.
1.963-17  de  30.03.2000,  admite-se  a  capitalização  de  juros
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remuneratórios, desde que haja previsão contratual expressa nesse
sentido. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E RECURSO DO
AUTOR NÃO  PROVIDO.  (TJSP;  APL 0003638-47.2013.8.26.0564;
Ac. 9586349; São Bernardo do Campo; Décima Terceira Câmara de
Direito  Privado;  Rel.  Des.  Nelson Jorge  Júnior;  Julg.  07/07/2016;
DJESP 19/07/2016) (grifei)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  PROCESSUAL  CIVIL.  RAZÕES
RECURSAIS  APÓCRIFAS.  RECURSO  DA  PARTE  AUTORA
INEXISTENTE.  A ausência de assinatura do representante legal
do  recorrente  importa  em  sua  inexistência,  pois  a  firma  do
advogado  na  peça  recursal  é  requisito  essencial  de
admissibilidade, o que inviabiliza o conhecimento. Precedentes.
Estação de tratamento de esgoto. Mau cheiro nos arredores. Menor
absolutamente  incapaz.  Nascimento  após  a  quitação  das
obrigações assumidas pela ré no termo de ajustamento de conduta.
Dano  moral  não  configurado.  Conforme  já  assentado  por  este
órgão  fracionário,  em  inúmeros  julgados  análogos,  a  prova
produzida, em regra, em tais casos, é contundente a demonstrar
que  a  estação  de  tratamento  de  esgoto  apresentou  problemas
técnicos, os quais acarretaram a emissão de substâncias odoríferas
na atmosfera, provenientes da inadequação do projeto, causando o
mau funcionamento do processo industrial orgânico utilizado na
estação  de  tratamento.  Todavia,  pelo  que  se  extrai  da  prova
produzida, in casu, não existem elementos que permitam o juízo
condenatório pretendido, tendo em vista que o autor nasceu em
momento posterior à quitação das obrigações assumidas pela ré no
termo  de  ajustamento  de  conduta,  não  havendo  prova  de  que
tenha  sofrido  os  efeitos  deletérios  decorrentes  da  instalação  da
estação de tratamento e tampouco evidências de que sua saúde
tenha sido atingida pelos danos ambientais. Recurso do autor não
conhecido.  Apelação  da  ré  provida.  (TJRS;  AC  0432743-
66.2015.8.21.7000; Rio Grande; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso
Caubi Soares Delabary; Julg. 13/04/2016; DJERS 25/04/2016) (grifei)

 APELAÇÃO CIVEL. RECURSO APÓCRIFO. INTIMAÇÃO PARA
SANAR A IRREGULARIDADE.  INÉRCIA DO  PROCURADOR.
INEXISTÊNCIA  DO  ATO  PROCESSUAL.  Considerando  os
princípios da economia processual e da instrumentalidade das
formas,  ausente  a  assinatura  do  procurador  na  petição  de
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interposição e nas razões do recurso, este deve ser intimado para
sanar  o  vício.  Diante  da  inércia  do  advogado  e  mantendo-se
apócrifas  as  peças  processuais,  estas  devem  ser  consideradas
inexistentes e, por isto, inviabilizado o conhecimento do recurso.
(TJMG; APCV 1.0024.13.364978-0/001; Rel. Des. Edison Feital Leite;
Julg. 26/11/2015; DJEMG 03/12/2015) (grifei)

Posto isso, diante da inércia do procurador e não sendo
cumprida  a  determinação,  entendo  que  o  ato  processual  é  inexistente  e
inviabiliza o conhecimento do recurso.

Com  essas  considerações,  NÃO  CONHEÇO  DO
APELO por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 06 de
dezembro de 2016, conforme Certidão de Julgamento, o Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Desa.
Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  José Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  Sessão,  o
Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 12 de dezembro de 2016

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A
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