
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.036.872 - PE (2016/0336000-6)
  
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE : EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 
ADVOGADOS : ERIK LIMONGI SIAL E OUTRO(S) - PE015178    

GRACIELE PINHEIRO LINS  - PE020718    
GEÓRGIA BARBOZA CRESCÊNCIO  - PE022187    
ARTHUR AGUIAR DE BARROS  - PE033695 

AGRAVADO  : FABIO MARCIO DA ROCHA BARBOZA 
AGRAVADO  : JOSINEIDE ESTEVAO DA COSTA BARBOZA 
ADVOGADO : CÍCERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA  - PE011313 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. 
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO SEM PROCURAÇÃO NOS 
AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 115/STJ. ARTS. 13 E 37 DO 
CPC/1973. INAPLICABILIDADE. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. 
ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. 
DECISÃO MANTIDA.
1. A publicação do acórdão recorrido ocorreu na vigência do Código de 
Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser 
observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as 
interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte.
2. O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC de 1973, consolidou o 
entendimento de que "na instância especial é inexistente recurso interposto 
por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115/STJ), não sendo 
possível a aplicação dos arts. 13 e 37 do CPC/1973 em sede de recurso 
excepcional.
3. A assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 
imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 
em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 
prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

 
  

ACÓRDÃO

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, 

Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília-DF, 09 de maio de 2017(Data do Julgamento) 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator
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AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.036.872 - PE (2016/0336000-6)
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AGRAVADO  : FABIO MARCIO DA ROCHA BARBOZA 
AGRAVADO  : JOSINEIDE ESTEVAO DA COSTA BARBOZA 
ADVOGADO : CÍCERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA  - PE011313 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): 

Trata-se de agravo interno, interposto contra decisão desta relatoria que negou provimento 

ao agravo nos próprios autos, por ausência de capacidade postulatória do advogado 

signatário do recurso especial (e-STJ fls. 352/354).

Em suas razões (e-STJ fls. 358/374), a agravante sustenta, em síntese, que 

deveria ter sido intimada para regularizar a representação processual, conforme art. 932, 

parágrafo único, do CPC/2015.

Também alega ser válida a juntada de cópia de substabelecimento, cabendo 

à parte contrária suscitar a falsidade do documento.

Ao final, pede o provimento do agravo interno.

Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 377).

É o relatório.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): A 

insurgência não merece acolhida.

A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da 

decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ 

fls. 352/354):

Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/1973, art. 544) contra decisão (e-STJ fls. 
310/312) que inadmitiu o recurso especial por ausência de assinatura de próprio 
punho do advogado substabelecente ao advogado subscritor do especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 315/330), a agravante afirma a presença de todos os 
requisitos de admissibilidade do especial.
Os agravados não apresentaram contraminuta (e-STJ fl. 338).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
No caso concreto, o TJPE, ao negar seguimento ao recurso especial, consignou que 
(e-STJ fl. 312):

Vale destacar que não se cuida de cópia de substabelecimento com 
assinatura de próprio punho, mas sim de cópia do instrumento contendo 
assinatura digitalizada. Por esse motivo, não há como assegurar a 
participação do substabelecente na aposição da referida assinatura.
Nesse sentido, considerando a inexistência de substabelecimento com 
assinatura original de patrono habilitado conferindo poderes de 
representação ao advogado Arthur Aguiar de Barros - OAB/PE 33.695 e que 
a assinatura digitalizada da advogada Karla Andréa Rio Tinta - OAB/PE 
29.482 não possui validade, o apelo especial encontra-se apócrifo.

Conforme o entendimento pacificado no âmbito das Turmas que compõem a 
Segunda Seção deste Tribunal, a assinatura escaneada do advogado impossibilita a 
análise da autenticidade do documento, pois trata-se de mera inserção de imagem, 
que não se confunde com a assinatura digital baseada em certificado emitido por 
autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, "a", da Lei n. 
11.419/2006.
Cumpre esclarecer, ainda, que, em sede de recursos excepcionais, não é possível a 
pretendida regularização. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO 
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO 
ESPECIAL CONSIDERADO INEXISTENTE.
1. Hipótese em que consta a assinatura digitalizada, a qual não se confunde 
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com a firma digital ou eletrônica, por consubstanciar mera cópia do 
documento original. Recurso inexistente. Vício não sanável por juntada 
posterior de mandato ou substabelecimento, uma vez inaplicável o disposto 
no artigo 13 do CPC na instância extraordinária. Precedente da Corte 
Especial.
2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 626.680/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015.)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSINATURA 
DIGITALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. 
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. RECURSO 
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 1º, §2º, III, 
'a' e 'b', da Lei 11.419/2006 E ART. 365 DO CPC.
1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos 
morais, ajuizada em 21.10.2011. Recurso especial concluso ao Gabinete 
em 07.05.2013.
2. Discussão relativa à admissibilidade de recurso especial interposto 
mediante aposição de assinatura digitalizada dos advogados.
3. A comunicação digital transformou o mundo. Redimensionou o fenômeno 
da globalização, lançando nova dinâmica sobre as relações negociais, que 
passaram a ocorrer em volume, formato e tempo jamais imaginados.
4. Também o Poder Judiciário vem se adequando a essa nova realidade.
Com a edição da Lei nº 11.419/06, dispondo sobre a informatização do 
processo judicial, passou a ser admitido o uso de meio eletrônico na 
tramitação de ações, comunicação de atos e transmissão de peças 
processuais.
5. No âmbito do STJ, houve a virtualização de praticamente todo o seu 
acervo e a implantação de sistema que admite o peticionamento eletrônico, 
inicialmente regulado pela Resolução n.º 10/2011 e, atualmente, pela 
Resolução n.º 14/2013.
6. Na hipótese da assinatura digitalizada, normalmente feita mediante o 
processo de escaneamento, conforme já consignado pelo Supremo Tribunal 
Federal, há 'mera chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja 
originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de perícia técnica'.
7. A reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem 
qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita por 
qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em 
outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto.
8. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelas 
recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança 
jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos 
jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo 
de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação 
no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra 
peça processual.
9. O disposto art. 365 do CPC não legitima a utilização da assinatura 
digitalizada para interposição de recursos no âmbito desta Corte.
6. Recurso especial não conhecido."
(REsp n. 1.442.887/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe de 14/5/2014.)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ASSINATURA DIGITALIZADA - OU ESCANEADA - DO ADVOGADO 
SUBSTABELECENTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO 
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, 
PARÁGRAFO 2º, DO CPC.
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1. A assinatura digitalizada - ou escaneada -,  por se tratar de mera inserção 
de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital 
baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006.
2. 'A reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento, sem 
qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita por 
qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em 
outros documentos. Não há garantia alguma de autenticidade, portanto. A 
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelas 
recorrentes, deve encontrar limites exatamente no princípio da segurança 
jurídica. Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir aos 
jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo 
de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação 
no momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra 
peça processual'. (REsp 1.442.887/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 14/5/2014)
3. A assinatura digital certificada digitalmente, por seu turno, permite a 
identificação inequívoca do signatário do documento, o qual passa a 
ostentar o nome do detentor do certificado digital utilizado, o número de 
série do certificado, bem como a data e a hora do lançamento da firma 
digital, presumindo-se verdadeiro o seu conteúdo em relação ao signatário, 
na forma do art. 10º da Medida Provisória n. 2.200-2, de 2001.
4. Na espécie, observa-se que no substabelecimento acostado está inserida 
tão somente a assinatura digitalizada - ou escaneada - do patrono 
substabelecente, não sendo possível, assim, aferir a autenticidade. 
Ademais, é possível visualizar sem maiores dificuldades que o campo onde 
está inserida a assinatura apresenta borrão característico de digitalização, o 
que não se observa em relação ao texto do substabelecimento. Também, ao 
se exportar o substabelecimento para o visualizador de arquivo padrão pdf 
(portable document format), fica ainda mais evidente a inserção da imagem 
com a assinatura no referido documento. Tais circunstâncias demonstram, 
de forma inequívoca, que o substabelecimento não se trata de cópia 
digitalizada de documento original (art. 365, inc. IV, do CPC).
5. Recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa 
prevista no art. 557,  parágrafo 2º do Código de Processo Civil.
6. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa."
(AgRg no AREsp n. 471.037/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 3/6/2014.)

No caso, observa-se que o advogado subscritor do presente recurso especial não 
possui procuração nos autos, pois no substabelecimento acostado à fl. 266 (e-STJ) 
está inserida tão somente a assinatura digitalizada ou escaneada da causídica 
substabelecente KARLA ANDREA RIO TINDO, OAB/PE n. 29.482, não sendo 
possível, assim, aferir a autenticidade do substabelecimento.
Sendo assim, considera-se inexistente o citado recurso, visto que o advogado que 
assinou a petição do recurso especial (e-STJ fls. 290/301) não possui capacidade 
postulatória nos autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

O recurso especial foi interposto na vigência do CPC/1973, de forma que a 

análise dos requisitos de admissibilidade recursal deve ser feita à luz do disposto naquele 

diploma processual.

Sobre o tema, aliás, foi aprovado enunciado administrativo pelo Pleno deste 
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Tribunal Superior, segundo o qual, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos 

de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Plenário do STJ, sessão de 9/3/2016).

Assim, não há falar em aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015.

No caso em exame, conforme consta da decisão de inadmissibilidade, o 

substabelecimento que conferiria poderes ao Dr. Arthur Aguiar de Barros, signatário do 

recurso especial, não foi assinado pela advogada substabelecente, Dra. Karla Andréa Rio 

Tinto (e-STJ fl. 266), de modo que aquele não possuía poderes para atuar no feito, no 

momento da respectiva interposição.

Dessa forma, correta a aplicação da Súmula n. 115/STJ: "Na instância 

especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos."

Em sede de recursos excepcionais, a ausência do instrumento de mandato 

do subscritor da petição recursal constitui vício insanável, não se aplicando a norma inscrita 

nos arts. 13 e 37 do CPC/1973. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO 
INEXISTENTE. REGULARIZAÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. ART. 13 DO 
CPC. PROTOCOLO DO RECURSO ESPECIAL. TÉRMINO DO OFÍCIO 
JURISDICIONAL DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nesta Corte Superior, é pacifico o entendimento de ser inexistente, na instância 
especial, recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, a teor da 
Súmula nº 115 do STJ.
2. Inaplicável, nesta instância, a providência prevista no art. 13 do CPC, 
considerando-se não sanável tal vício por juntada posterior de mandato ou 
substabelecimento, pois a regularidade da representação processual é aferida no 
momento da interposição do apelo nobre.
3. Esta Corte Superior posiciona-se no sentido de que o Tribunal de origem não pode 
abrir prazo para que seja suprida a falta do instrumento de procuração após o 
protocolo do recurso especial, pois, tendo sido interposto o apelo nobre, considera-se 
findo o ofício jurisdicional da instância ordinária.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 715.994/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 24/9/2015.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OU 
SUBSTABELECIMENTO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 
115 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem 
procuração nos autos (enunciado 115 da Súmula do STJ).
2. As disposições contidas nos artigos 13 e 37 do CPC não se aplicam nas instâncias 
extraordinárias.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 508.094/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe 15/8/2014.)

Reitere-se que a assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera 

inserção de imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada em 
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certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, prevista no art. 1º, § 2º, 

III, a, da Lei n. 11.419/2006.

Conforme consignado pelo STF, tal tipo de assinatura representa "mera 

chancela eletrônica sem qualquer regulamentação e cuja originalidade não é possível 

afirmar sem o auxílio de perícia técnica" (AI 564.765/RJ, STF, Relator Min. SEPÚLVEDA 

PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/2/2006,DJ 17/3/2006).

Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pela agravante, "não 

se cuida de cópia de substabelecimento com assinatura de próprio punho, mas sim de cópia 

do instrumento contendo assinatura digitalizada" (e-STJ fl. 312).

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de 

alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

 
AgInt  no

Número Registro: 2016/0336000-6 PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 1.036.872 / 
PE

Números Origem:  00003866020118170110  371227200

PAUTA: 09/05/2017 JULGADO: 09/05/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE : EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 
ADVOGADOS : ERIK LIMONGI SIAL E OUTRO(S) - PE015178 

 GRACIELE PINHEIRO LINS  - PE020718 
 GEÓRGIA BARBOZA CRESCÊNCIO  - PE022187 
 ARTHUR AGUIAR DE BARROS  - PE033695 

AGRAVADO  : FABIO MARCIO DA ROCHA BARBOZA 
AGRAVADO  : JOSINEIDE ESTEVAO DA COSTA BARBOZA 
ADVOGADO : CÍCERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA  - PE011313 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A 
ADVOGADOS : ERIK LIMONGI SIAL E OUTRO(S) - PE015178 

 GRACIELE PINHEIRO LINS  - PE020718 
 GEÓRGIA BARBOZA CRESCÊNCIO  - PE022187 
 ARTHUR AGUIAR DE BARROS  - PE033695 

AGRAVADO  : FABIO MARCIO DA ROCHA BARBOZA 
AGRAVADO  : JOSINEIDE ESTEVAO DA COSTA BARBOZA 
ADVOGADO : CÍCERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA  - PE011313 

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti 
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento: 1601539 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/05/2017 Página  9 de 9


