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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000455-96.2010.815.0041
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Alagoa Nova 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A
ADVOGADO: Pedro Bentes Pinheiro Filho
APELADO: Marcos Antônio de Lima
ADVOGADO: Edson Vicente Dias Correa

APELAÇÃO  CÍVEL.  DESCONSTITUIÇÃO  DE  TÍTULO  C/C  DANOS
MORAIS.  DÚVIDAS  QUANTO  À  ASSINATURA  DO  ADVOGADO  QUE
SUBSCREVEU O RECURSO. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A DÚVIDA.
SILÊNCIO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO.

- Existindo dúvidas quanto à assinatura do advogado que subscreveu o
recurso, já que não informou seu nome ou número de registro da OAB,
e, apesar desta relatoria ter determinado a intimação da parte apelante
para esclarecer a dúvida, quedando-se a mesma inerte, curial é negar-
se seguimento à apelação, de forma monocrática, na forma do art. 557,
do CPC.

Vistos etc. 

Trata-se  de  recurso  de  apelação  interposto  por  CELPA  –  CENTRAIS
ELÉTRICAS DO PARÁ S/A contra sentença do Juiz da Vara Única da Comarca de
Alagoa Nova (f. 131/134) que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c
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Indenização por Danos Morais ajuizada por  MARCOS ANTONIO DE LIMA, julgou
procedente a exordial, condenando o apelante a pagar indenização no valor de R$
26.833,31, com juros de 1% a partir da citação e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da condenação, devido a inscrição do nome do apelado em
cadastro  de  restrição  ao  crédito  por  suposta  dívida  referente  a  consumo  de
energia elétrica, embora nunca tenha residido no Estado do Pará.  

Aduz o apelo que a sentença deve ser reformada, pois inexiste dano
moral  a  ser  reparado,  além de que a  desconstituição  é  indevida  haja  vista  o
autor/recorrido encontrar-se em débito para com a apelante.

Intimada, a parte apelada restou silente (f. 191).

Sem intervenção do Parquet. 

É o breve relato.

DECIDO

De plano, observo que o recurso não deve ser conhecido.

Tão logo os autos aportaram neste gabinete, o então relator do feito,
Juiz  Convocado João Batista Barbosa,  determinou a intimação dos Bels.  Pedro
Bentes Pinheiro Filho e Mônica Gonçalves Gomes, que representam o apelante
nestes autos, a fim de esclarecerem de quem é a assinatura oposta no recurso
apelatório de fls. 169/188, uma vez que não consta nome ou número de registro
na OAB, ademais, tal assinatura não consta em nenhuma outra peça dos autos. 

Em cumprimento a tal comando judicial, foi publicada nota de foro (fls.
201/202),  transcorrendo o prazo  in  albis.  Diante disso,  determinei  a intimação
pessoal do apelante (CELPA, f. 203), sendo expedida carta precatória, a qual foi
cumprida (f. 205/223), mesmo assim o apelante não se manifestou (f. 227).  

Consabido que todos os atos processuais, segundo regramento legal,
devem ser assinados, sob pena de serem considerados apócrifos.

In casu, muito embora o recurso se encontre assinado, analisando os
autos não constatei que dita assinatura tem simetria com alguma outra constante
das peças colacionadas durante a instrução processual.
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Assim, entendo que o recurso não deve ser conhecido, pois, além da
assinatura oposta não ter qualquer simetria com outra existente nos autos, não
consta na petição recursal nome do advogado ou número do registro da OAB, o
que torna impossível aferir se o causídico que assinou o apelo está realmente
habilitado nos autos, tratando-se de uma peça apócrifa, haja vista desconhecer-se
quem a subscreveu.

Em caso análogo, assim se manifestou o STF: 

É requisito da existência do recurso a assinatura do advogado que o interpôs.
Sua  falta  implica,  pois,  a  inexistência  do  recurso.  (STF  -  1ª  Turma,  RE
105.138-8 - Edcl.-PR, rel. Min. Moreira Alves) 

Por sua vez, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INOMINADO - ARTIGO 557, § 1º, DO
CPC - PETIÇÃO APÓCRIFA - NEGAR SEGUIMENTO - DECISÃO MANTIDA. É
manifestamente inadmissível o agravo de instrumento cuja petição recursal
não esteja  assinada por habilitado advogado.  Revela-se apócrifa  a petição
recursal sem a assinatura de profissional advogado, já que inexistente é o ato,
levando  a  negar-se  seguimento  ao  agravo  de  instrumento.  (Agravo  de
Instrumento nº 476.556-0/01, 8ª Câmara Cível, Rel. Dês. Sebastião Pereira de
Souza, j. 18.11.2004).

E do Tribunal Superior do Trabalho:

RECURSO  DE  REVISTA  INTERPOSTO  PELA  RECLAMADA  COMPANHIA
FLUMINENSE  DE  TRENS  URBANOS  -  FLUMITRENS.  REGULARIDADE  DE
REPRESENTAÇÃO.  SUBSCRITOR  DAS  RAZÕES  RECURSAIS  NÃO
IDENTIFICADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  AFERIÇÃO.  Recurso  de  revista
subscrito por advogado não identificado. Impossibilidade de se aferir
a regularidade da representação. Recurso de revista de que não se
conhece.  (RR 536450-86.1999.5.01.5555,  Relator:  Gelson de Azevedo,  5ª
Turma, Julgamento: 30/06/2004, Publicação: DJ 27/08/2004).

Assim,  a  falta  de  identificação  do  advogado  subscritor  do  recurso
inviabiliza aferir se está realmente habilitado nos autos, o que impõe a negativa
de seguimento da apelação que interpôs, em consonância com o artigo 557 do
CPC,  que  permite  ao  relator  negar  “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.”
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Nesse sentido, nego seguimento ao recurso apelatório.

Intimações necessárias.

Cumpra-se. 

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A D. FERREIRA
                                                       Relatora
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