
ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE

Processo: 0627628-48.2015.8.06.0000/50000 - Agravo
Agravante: Banco Original S/A 
Agravado: Raimundo Alves de Araújo

EMENTA: PROCESSUAL CIVL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR 
FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. REDAÇÃO CONFUSA DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE VALIDADE DE PETIÇÃO 
ASSINADA COM IMAGEM ESCANEADA. IMPOSSIBILIDADE; PRECEDENTES DO 
STF E DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SE CONHECER DO 
INSTRUMENTO MAS NO MÉRITO REJEITÁ-LO. DECISÃO EM PRIMEIRA 
INSTÂNCIA MANTIDA.

1. Cuidam os presentes autos de agravo regimental interposto pelo Banco Original S/A contra 
decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu do seu  agravo de instrumento por 
falta de regularidade formal que visava combater a decisão da Juíza de Direito Titular da 1ª 
Vara da Comarca de Baturité/CE, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença 
manejada pelo ora agravante em face de sua intempestividade.
2. Registre-se que, somente neste regimental, o agravante deixa claro que entrou contra a 
decisão prolatada em embargos de declaração à fl. 32/34 e não a de fls. 199/201. Não bastasse 
a redação confusa e o desleixo na juntada dos documentos, nota-se que o recorrente pretende 
rediscutir matéria por demais pacificada. Portanto, conhece-se do agravo de instrumento para 
que se possa julgar seu mérito.
3. O agravante requer que sua impugnação seja considerada tempestiva em face da petição de 
impugnação ao cumprimento de sentença ter sido protocolada tempestivamente, e que ela ter 
sido assinada com imagem escaneada em nada macula a sua validade.
4. A jurisprudência pacificada nesta Corte é no sentido de que a assinatura digitalizada ou 
escaneada, por se tratar de inserção de imagem em documento, não pode ser confundida com 
a assinatura digital que ampara-se em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, a qual possui previsão legal. Precedentes. (AgRg no AREsp 700.860/PE, Rel. 
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015)
5. Recurso conhecido, mas parcialmente provido apenas para se conhecer do agravo de 
instrumento, mas, no mérito, rejeitá-lo.

ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do agravo regimental nº. 
0627628-48.2015.8.06.0000/50000, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os 
Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para dar-lhe parcial provimento, nos 
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termos do voto do Relator.

Fortaleza, 02 de dezembro de 2015.

FRANCISCO BARBOSA FILHO
Presidente do Órgão Julgador

DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE
Relator

RELATÓRIO

1. Cuidam os presentes autos de agravo regimental interposto pelo 
Banco Original S/A contra decisão monocrática da minha relatoria que não conheceu 
do seu  agravo de instrumento por falta de regularidade formal que visava combater a 
decisão da Juíza de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Baturité/CE, que rejeitou 
a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo ora agravante em face de 
sua intempestividade.

2. Nas razões recursais (fls. 03/10), afirma que, em razão de não ter 
ocorrido sua citação no processo de origem, o cumprimento de sentença é nulo. Desta 
forma, no momento em tomou conhecimento dos fatos, efetuou depósito para 
apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença. Infelizmente, por erro da 
Magistrada a quo, a sua impugnação foi tida como intempestiva. Informa, ainda, que 
tentou sanar a falha através de embargos de declaração, mas estes foram rejeitados e 
que somente nos segundos embargos declaratórios a contradição foi afastada. Ao final, 
pugna pela reconsideração da monocrática para que o agravo de instrumento seja 
conhecido e seu pleito apreciado.

3. Contrarrazões do Sr. Raimundo Alves de Araújo às fls. 15/20, nas 
quais a parte agravada defende o decisum combatido uma vez que antes o Banco 
Original é a nova denominação do Banco Matone S.A. que foi efetivamente citado. 
Assim, a intimação da sentença foi válida, pois se o réu, ora agravante neste 
regimental, deixou de informar sua mudança de endereço deve pagar pelo erro. Tendo 
transitada em julgada a sentença, deu-se início ao cumprimento de sentença a qual foi 
impugnada de forma intempestiva como consta da decisão em primeira instância aqui 
guerreada. Por fim, requerer que seja negado o regimental e afirma que a instituição 
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bancária está tumultuando os autos.

4. É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

5. Primeiramente, registre-se que, somente neste regimental, o 
agravante deixa claro que entrou contra a decisão prolatada em embargos de 
declaração à fl. 32/34 e não a de fls. 199/201. Não bastasse a redação confusa e o 
desleixo na juntada dos documentos, nota-se que o recorrente pretende rediscutir 
matéria por demais pacificada. Portanto, conhece-se do agravo de instrumento para que 
se possa julgar seu mérito.

6. O agravante requer que sua impugnação seja considerada 
tempestiva em face da petição de impugnação ao cumprimento de sentença ter sido 
protocolada tempestivamente, e que ela ter sido assinada com imagem escaneada em 
nada macula a sua validade.

7. É fato incontroverso que, inexistindo sistema de peticionamento 
eletrônico na Comarca de Baturité, o agravante endereçou sua impugnação ao 
cumprimento de sentença com assinatura impressa de arquivo digital. Assim, o 
Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico e antigo sobre a impossibilidade 
do seu uso, a propósito:

ATO PROCESSUAL: RECURSO: CHANCELA ELETRÔNICA: 
EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO SEU USO PARA 
RESGUARDO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Assente o 
entendimento do Supremo Tribunal de que apenas a petição em 
que o advogado tenha firmado originalmente sua assinatura tem 
validade reconhecida. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se 
trata de certificado digital ou versão impressa de documento 
digital protegido por certificado digital; trata-se de mera 
chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja 
originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia 
técnica.3. A necessidade de regulamentação para a utilização da 
assinatura digitalizada não é mero formalismo processual, mas, 
exigência razoável que visa impedir a prática de atos cuja 
responsabilização não seria possível. AI 564.765-6 RJ – STF – 
Sepúlveda Pertence – Ministro Relator. DJU de 17/03/2006 – 
(DT – Maio/2006 – vol. 142, p. 102).
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8. O assunto de tão corriqueiro também foi pacificado perante o eg. 
Superior Tribunal de Justiça que assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA 
DIGITALIZADA OU ESCANEADA. RECURSO INEXISTENTE. 
PRECEDENTES. ART. 13 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pacificada nesta Corte é no sentido de que 
a assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de 
inserção de imagem em documento, não pode ser confundida 
com a assinatura digital que ampara-se em certificado digital 
emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual 
possui previsão legal. Precedentes.
2. Em sede de apelo especial não cabe a aplicação do disposto 
no art. 13 do Código de Processo Civil.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 700.860/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015) 
(Grifo nosso).

9. Ora, agiu com acerto a Julgadora a quo ao receber como 
intempestiva a impugnação uma vez que o uso de assinatura digitalizada ou escaneada 
não se equipara a assinatura digital e não é aceita pelo nosso ordenamento jurídico.

10. Por tais razões, CONHEÇO do recurso, mas para DAR-LHE  
PARCIAL PROVIMENTO, pois se conhece do agravo de instrumento, mas, no 
mérito, nega-se a pretensão recursal conforme jurisprudência pacífica do STF e do 
STJ.

11. É como voto.
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