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                                       DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DO-
CUMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  MATERIAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  SEN-
TENÇA  APÓCRIFA.  REQUISITO  ESSENCIAL  DE
VALIDADE.  ANULADA A SENTENÇA,  DE OFÍCIO.
PREJUDICADO O APELO.
 
- A sentença apócrifa é ato inexistente, que não pro-
duz efeitos na esfera jurídica. Observância ao art. 164
do CPC.

- Sentença anulada. Apelo prejudicado.

VISTOS, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA CÍCERA DE
ALMEIDA E OUTRAS contra a sentença do Juízo da 7ª Vara Mista da Co-
marca de Sousa que julgou improcedente a  ação de obrigação de fazer c/c
exibição de documento e indenização por danos morais e materiais, ajuizada
pela apelante em face do HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.

Da sentença, recorreram as autoras às fls. 145/152, alegando,
em síntese, não ser possível comprovar a inexistência de um contrato, por se
tratar de um fato negativo. Alegam ainda que o ônus probatório cabe à institui-
ção bancária promovida e que sofreram abalo moral em virtude da conduta
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desta e, por fim, requereram a reforma da sentença a fim de que sejam julga-
dos procedentes os pedidos.

Contrarrazões às fls. 157/161.

Cota Ministerial às fls. 169/172 sem manifestação de mérito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

                        DECIDO

Compulsando os autos, possível perceber que a sentença, pro-
ferida  em audiência,  não  contém a  assinatura  da  magistrada  prolatora  (fl.
141). E a regra do artigo 1641 do Código de Processo Civil dispõe sobre a ne-
cessidade de assinatura do Juiz em despachos, decisões, sentenças e acór-
dãos, mesmo se proferidos de forma verbal.

Assim, tendo em vista a assinatura ser requisito essencial de
validade, certo é que a sentença é ato inexistente, que não produz efeitos ju-
rídicos.

Os requisitos estruturais – essenciais, encontram-se alinhados
no artigo 458 do CPC, verbis:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pe-
dido e da resposta do réu, bem como o registro das principais
ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as
partes lhe submeterem.

Importante também transcrever o comentário ao artigo 458: 52:
“É inexistente o julgado sem assinatura do juízo competente, porquanto care-
ce de autenticidade” (STJ-1ª Turma, REsp 566.838-SC-AgRg, rel. Min. Denise

1 Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos,  datados e assinados pelos juízes.
Quando forem proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes
para revisão e assinatura.

2 Código de Processo Civil, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 37ª edição, Editora Saraiva, 2005,
págs. 491/492.  
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Arruda, j. 29.6.04, negaram provimento, v.u., DJU 2.8.04, p. 320). Sem a assi-
natura do juiz, não há sentença (RT 508/64, 750/280, 784/362). 

Ausente o mais singelo desses elementos, é inegável a inexis-
tência da sentença. Tal requisito é preceito de ordem pública e, independente
de prejuízo, deve ser declarado "ex officio". Ademais, se a sentença não assi-
nada sequer existe não poderá ser objeto de conserto, uma vez que ainda
não foi cumprido o ofício jurisdicional do julgador a quo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CRÉDITO  RURAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  MARÇO  DE
1990.  SENTENÇA NÃO ASSINADA. REQUISITO ESSENCI-
AL. JULGADO INEXISTENTE. Sentença sem assinatura é ine-
xistente no mundo jurídico. Artigo 458 do CPC. Sentença anu-
lada. Prejudicado o exame dos recursos. (Apelação Cível Nº
70047062823,  Décima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julga-
do em 29/05/2013)  

             DISPOSITIVO

Com tais considerações, anula-se de ofício a sentença a quo,
restando prejudicado o exame da apelação. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 24 de novembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

                            Relator
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