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PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÓPIA

D A  P R O C U R A Ç Ã O  E  S U B S T A B E L E C I M E N T O S .

ASSINATURA DIGITAL.  CERTIF ICADO DIGITAL

POSSIBILIDADE. ORIGINAL. EXCESSO DE FORMALISMO.

1.  São admiss íve is  a  cóp ia  de  procuração e  os

substabelec imentos constantes dos autos quando

eletronicamente certif icados, visto que presumem-se

verdadeiros, quando a falsidade não for argüida pela parte

contrária.

2. Configura excesso de formalismo a exigência de juntada

doinstrumento de mandato em seu original ou através de

cópiaautenticada.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 5ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CARLOS RODRIGUES -

Relator, ANGELO PASSARELI - 1º Vogal, SANDOVAL OLIVEIRA - 2º Vogal, sob

a presidência do Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME, de acordo com a

ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 6 de Maio de 2015.

Documento Assinado Eletronicamente

CARLOS RODRIGUES

Relator
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 Destaco que intimado a emendar a inicial a fim de juntar aos autos a

original ou cópia autenticada do instrumento procuratório, a parte autora compareceu

aos autos apresentando justificativas, alegando ser dispensável a exposição de tal

documento.

 Em suas razões (fls. 48/52), o apelante aduz que cumpriu com

todas as formalidades exigidas pela legislação atual, visto que colacionou as cópias

da procuração autenticadas e assinadas digitalmente. Enfatiza que a M.P. 2.200/01,

Lei Federal nº 11419/06 que regula a utilização da certificação digital no Brasil,

garante ampla segurança jurídica aos documentos eletrônicos.

 Sustenta que o Direito tem que se adaptar às evoluções da

sociedade e o Judiciário deve se adaptar às novas tecnologias, de forma que ir de

encontro a essa realidade, não condiz com os princípios que norteiam o

ordenamento pátrio.

 Ao final, requer o total provimento do apelo para que seja decretada

a nulidade da r. sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de

origem para regular andamento ao processo.

 Traz jurisprudência que entende abonar a sua tese.

 Preparo às fls. 39.

 Sem contrarrazões, por não ter sido perfectibilizada a relação

processual.

 É o relatório.

R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de apelação interposta por COMPANHIA DE CRÉDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL contra a r. sentença de fls. 30

que, nos autos da busca e apreensão movida pelo apelante em desfavor de

RAFAEL MACHADO DO NASCIMENTO, extinguiu o processo sem resolução do

mérito, com fulcro no art. 267, inciso I c/c art. 284, parágrafo único art. 295, inciso

VI, todos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de atendimento ao

comando de emenda à inicial para trazer aos autos a original ou cópia autenticada

da procuração e substabelecimentos, na forma do artigo 365, inciso III, do Código

de Processo Civil.
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Conforme relatado, insurge-se o apelante contra sentença que

determinou a apresentação de emenda à petição inicial, para que fosse juntada a

procuração em suas vias originais, ou por cópias autenticadas em cartório.

Analisando os autos, verifica-se que os instrumentos procuratórios

acostados às fls. 08/13 são eletronicamente registrados e digitalmente certificados

(7-v., 11 e 13), documentos estes aptos a serem admitidos nos termos do art. 38,

parágrafo único, do Código de Processo Civil. In verbis:

 

Art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por

instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o

advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para

receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do

pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se

funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.  

Parágrafo único.  A procuração pode ser assinada digitalmente

com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora

credenciada, na forma da lei específica.

 

Certo é que o processo civil moderno é entendido como um

instrumento de realização do direito material postulado em juízo. O uso das vias

virtuais passaram a fazer parte do cotidiano contemporâneo. Sendo assim, existem

meios que regulam o uso dessas vias e trazem a segurança aos documentos

produzidos de tal maneira que devem ser aproveitados, em acordo com os princípios

da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade.

No caso dos autos, verifica-se o rigor excessivo. De fato, constata-se

a ausência das procurações e substabelecimentos originais. Porém, possível

verificar os procuradores constituídos através das cópias colacionadas às fls. 6 à 13,

constando, inclusive, a certificação digital de todos os documentos.

Infere-se, pois, que exigir a juntada dos instrumentos de procuração

e substabelecimento originais ou cópias autenticadas mostra-se desnecessária, visto

V O T O S

O Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES - Relator

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
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que constitui excesso de formalismo e não se mostra em conformidade com o

moderno processo civil e nem com o princípio da instrumentalidade das formas. 

Outrossim, a eventual inautenticidade de documento público deve

ser arguida pela parte contrária, a tempo e modo oportunos, nos termos do artigo

389, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que estes gozam de presunção

relativa de veracidade e legitimidade, sendo faculdade da parte apelada impugnar os

documentos apresentados pelo autor.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu

entendimento no sentido de que se presume verdadeira a procuração juntada aos

autos por cópia, ainda que sem autenticação, cabendo à parte contrária impugnar

seu conteúdo, caso entenda cabível:

 

PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

CÓPIA DE PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO.

PRESUNÇÃO DE VALIDADE.

(...)

1. Ajurisprudência consolidada do STJ presume válida a

procuração juntada ao processo por cópia. Em hipótese de

revelia, a ausência de contestação consolida a presunção, de

modo que o instrumento deve ser considerado válido (...)

4. Recurso conhecido e improvido.

(REsp 1.153.218/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe

03/09/2010).

 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO

AUTENTICADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO

RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO

COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

1.Consoante orientação sedimentada pela Corte Especial do

STJ, a documentação juntada por cópia, mesmo não

autenticada, goza de presunção juris tantum de autenticidade,

cabendo à parte contrária impugná-la se for o caso. (...) 4.

Embargos declaratórios acolhidos para dar provimento ao
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agravo regimental e negar provimento ao agravo de

instrumento. (EDcl no AgRg no Ag 1125417/SC, Rel. Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em

02/09/2010, DJe 17/09/2010).

 

 

 

Neste mesmo sentido, confiram-se os precedentes desta Corte:

 

 

CIVIL  E PROCESSO CIVIL .  AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO.FOTOCÓPIA DO INSTRUMENTO DE

PROCURAÇÃO. AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXCESSO DE FORMALISMO.

SENTENÇA CASSADA.

1. Em observância aos princípios da instrumentalidade das

formas e da economia processual, previstos em nosso

processo civil, deve-se valorizar a celeridade, combatendo se o

excesso de formalismo. Não se deve, assim, declarar nulidade

processual que a lei não haja expressamente cominado,

especialmente quando inexiste prejuízo processual em

concreto.

2. No caso dos autos, houve o indeferimento da inicial pelo fato

de  a  pa r te  au to ra  não  te r  acos tado  aos  au tos

subs tabe lec imen to  o r i g i na l  ou  cóp ia

autenticada. 

3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela

desnecessidade de autenticação da procuração e/ou do

substabelecimento, ante a presunção de veracidade dos

documentosacostados por advogado.

4. Desse modo, a sentença recorrida deve ser cassada pelo

fato de que aausência de autenticação da cópia de procuração

acostada aos autos não ser suficiente para macular a higidez

do processo. 
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5. Recurso provido.

(Acórdão n.814497,  20141310017405APC, Relator :

SEBASTIÃO

COELHO,5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014,

Publicado no DJE: 29/08/2014. Pág.: 152)

 

 

Procuração. Cópia autenticada. Não necessidade.

Não é necessária a autenticação de cópia de procuração e de

substabelecimento. Presumem-se autênticos os documentos

juntados. Cabe à parte contrária impugná-los, se o caso.

Apelação provida." 

(Acórdão n.765121, 20130111800623APC, Relator: JAIR

SOARES, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014,

Publicado no DJE: 11/03/2014. Pág.: 337)

 

 

PROCESSO CIVIL - MONITÓRIA - CONTRATO DE ADESÃO -

CARTÃO DE CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL -

COMPROVAÇÃO DA RELAÇAO CONTRATUAL - PROVAS

SUFICIENTES - PROCURAÇÃO - AUTENTICAÇÃO -

RECURSO PROVIDO.

01. No acervo probatório, há demonstração de que foram

preenchidos os requisitos do art. 1102ª, para a proposição da

ação monitória, eis que o autor juntou o contrato e extratos com

os demonstrativos de débitos realizados com uso do cartão de

crédito.

02. "É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e

de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os

documentos juntados aos autos pelo autor, cabendo à parte

contrária argüir-lhe a falsidade. ." (Min. João Otávio de

Noronha, T4 - Quarta Turma, DJe.: 08-06-2010) 

03. Recurso provido. Unânime. 

(Acórdão n.435488, 20100910083484APC, Relator: ROMEU

GONZAGA NEIVA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento:

21/07/2010, Publicado no DJE: 28/07/2010. Pág.: 49) (g.n.)
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO.

CONTRATO BANCÁRIO. CÓPIA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

I - A certificação digital emitida por Cartório de Registro de

Títulos e Documentos é suficiente para comprovar a origem do

contrato bancário, sendo desnecessária a juntada do original

para processamento da execução. 

II - Agravo de instrumento provido.

(Acórdão n.411664, 20100020013085AGI, Relator: VERA

ANDRIGHI, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 03/03/2010,

Publicado no DJE: 05/04/2010. Pág.: 85) (g.n.)

 

 

 

No caso em análise, a parte autora colacionou aos autos, não

somente as simples fotocópias dos instrumentos procuratórios, bem como a

certificação digital de todos os documentos em questão, o que não ensejaria

hipótese de indeferimento da inicial. De fato, verifica-se que assiste razão ao

recorrente, acarretando a reforma da r. sentença a fim de que os documentos

apresentados sejam considerados válidos para o prosseguimento da demanda

originária. O excesso de formalismo deve ceder às garantias processuais, de modo a

se obter do processo o máximo de eficiência e desempenho.

Desta forma, levando-se em conta o princípio da economia

processual, deve-se valorizar os atos já praticados, combatendo-se o excesso de

formalismo, sendo forçoso concluir pela regularidade da representação processual.

À vista do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para

anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito, reputando válida a

procuração apresentada por cópia.

É como voto.

 

 

 

O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - Vogal

Com o relator.
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O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Vogal

Com o relator.

 D E C I S Ã O

CONHECER. DAR PROVIMENTO. UNÂNIME
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