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D I R E I T O  P R O C E S S U A L  C I V I L .  A G R A V O  D E

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR

DE NATUREZA SATISFATIVA.

1.      A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida

porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim,

inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars.

2.      No caso em exame, o pedido liminar tem natureza

satisfativa, porquanto a agravante pugnou pela renovação da

certificação digital, pretensão esta que corresponde exatamente

àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a

própria ação originária.

3.      Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 3ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÍDIA CORRÊA LIMA -

Relatora, GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - 1º Vogal, MARIO-ZAM BELMIRO -

2º Vogal, sob a presidência do Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO,

em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO

RECURSO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 11 de Dezembro de 2013.

Documento Assinado Eletronicamente

NÍDIA CORRÊA LIMA

Relatora
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Pela decisão recorrida (fl. 55), o MM. Juiz a quo determinou a

regularização da representação processual da pessoa jurídica ("SERRANA

COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA."), por entender que não há nos autos comprovação

de que a ora agravante seja a representante legal da referida empresa, para a qual

foi requerida a renovação da certificação digital, documento essencial para que a

empresa possa emitir notas fiscais eletrônicas.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando, em

síntese, que a representação da empresa está amparada no contrato social e no art.

991 do Código de Processo Civil. Alegou que há precedentes desta Corte de Justiça

no sentido de que, "no caso de o autor da herança figurar em contrato social de

empresa, autoriza que a inventariante seja reconhecida como sua representante

legal."

Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento

do provimento liminar, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ativo

ao recurso, a fim de que "possa representar a pessoa jurídica em questão, bem

como determinando que a agravada seja obrigada a disponibilizar o certificado digital

da empresa.". Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão a quo.

Às fls. 89/90v., esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição do

efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento.

As informações do Juízo a quo vieram às fls. 94/94v.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por amanda silveira

de albuquerquecontra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da

Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer

proposta pela ora agravante em desfavor de serasa certificadora digital s/a.
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amanda silveira de albuquerqueinterpôs Agravo de Instrumento

contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Circunscrição

Judiciária de Samambaia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela

ora agravante em desfavor de serasa certificadora digital s/a.

Pela decisão recorrida, o MM. Juiz a quo determinou a regularização

da representação processual da pessoa jurídica ("SERRANA COMERCIAL

AGRÍCOLA LTDA."), por entender que não há nos autos comprovação de que a ora

agravante seja a representante legal da referida empresa, para a qual foi requerida a

renovação da certificação digital, documento essencial para que a empresa possa

emitir notas fiscais eletrônicas.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando, em

síntese, que a representação da empresa está amparada no contrato social e no art.

991 do Código de Processo Civil. Alegou que há precedentes desta Corte de Justiça

no sentido de que, "no caso de o autor da herança figurar em contrato social de

empresa, autoriza que a inventariante seja reconhecida como sua representante

legal."

Após discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento

do provimento liminar, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ativo

ao recurso, a fim de que "possa representar a pessoa jurídica em questão, bem

como determinando que a agravada seja obrigada a disponibilizar o certificado digital

da empresa.". Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão a quo.

Da análise dos autos, não há como acolher a pretensão recursal.

Considerando que a questão foi detidamente examinada, quando da apreciação do

pedido liminar, adoto como razões de decidir o entendimento ali firmado, que ora

peço vênia para transcrever, in verbis:

 

"Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente

agravo de instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz

respeito ao pedido liminar, cuja natureza é incompatível com a

sistemática do agravo retido.

V O T O S

A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Relatora

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de

admissibilidade.
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Vale dizer, tratando-se de antecipação da tutela, é inviável a

utilização do agravo retido, cuja apreciação, como é cediço,

somente ocorre no momento do julgamento da apelação.

Conquanto cabível, o agravo de instrumento não reúne os

requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo

pleiteado. 

Somente o perigo na demora está demonstrado, porquanto a

ora agravante encontra-se impedida de promover a

regularização da representação da empresa, principalmente

para fins de renovação da certificação digital, documento

necessário para a emissão de notas fiscais eletrônicas.

Todavia, o outro requisito para o deferimento do pedido liminar

não foi demonstrado, conforme exige o art. 558 do Código de

Processo Civil. Com efeito, não há como acolher a tese

recursal, uma vez que a própria autora, ora agravante,

reconhece (fls.48) a sua ilegitimidade ativa.

A pretensão deduzida nos autos da ação originária diz respeito

a direito de uma pessoa jurídica ("SERRANA COMERCIAL

AGRÍCOLA LTDA.") e não, propriamente, de direito da

autora/agravante. De fato, a autora requereu a renovação de

um certificado digital para que a empresa possa emitir nota

fiscal eletrônica. 

Consoante dispõe o art. 6º do Código de Processo Civil, é

defeso à parte pleitear, "em nome próprio, direito alheio, salvo

quando autorizado por lei".

No caso dos autos, a agravante, muito embora tenha herdado a

empresa, não há nos autos comprovação de que seja a

representante legal da pessoa jurídica, razão pela qual não

merece censura a r. decisão recorrida.

Ainda que assim não fosse, a pretensão deduzida liminarmente

tem natureza eminentemente satisfativa. Vale dizer, o pedido

liminar corresponde exatamente à pretensão deduzida na Ação

de Obrigação de Fazer, ou seja, a renovação da certificação

digital.

Acerca da impossibilidade de concessão de antecipação de

tutela com caráter satisfativo, trago à colação aresto desta

egrégia Corte de Justiça, verbis:
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A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  -  N E G A T I V A  D E

A N T E C I P A Ç Ã O  D E  T U T E L A  -  A U S Ê N C I A  D E

VEROSSILIMILHANÇA - NATUREZA SATISFATIVA -

DECISÃO CORRETA. 1) - Correta a decisão que não concede

antecipação de tutela, se não está presente o requisito da

verossimilhança, que é a forte possibilidade de ser verdadeira a

causa de pedir. 2) - Não pode ser deferido pedido realizado a

título de antecipação de tutela com índole evidentemente

satisfativa, pois pretende o agravante obter, em sede liminar,

provimento que se confunde com o mérito da demanda sem

abertura de contraditório e ampla defesa, o que é vedado no

ordenamento jurídico. 3) - Recurso conhecido e não provido.

(Acórdão n.653129, 20120020296024AGI, Relator: LUCIANO

MOREIRA VASCONCELLOS, 5ª Turma Cível, Data de

Julgamento: 06/02/2013, Publicado no DJE: 15/02/2013. Pág.:

138).

 

Deveras, o Código de Processo Civil impede a antecipação dos

efeitos da tutela nas hipóteses em que houver perigo de

irreversibilidade do provimento antecipado. (art. 273, § 2º)

Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela

recursal, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau."

 

Mantenho o entendimento acima transcrito, sobretudo em razão de o

pedido liminar ter como consequência o exaurimento do objeto da ação originária,

diante de sua natureza eminentemente satisfativa, impondo-se prestigiar

integralmente a r. decisãorecorrida.

Pelo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E

NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. decisão de primeiro.

É como voto

 

 

O Senhor Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal

Com o relator
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O Senhor Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.
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