
Apelação Cível n. 2015.004980-2, de Itajaí
Relatora: Desa. Soraya Nunes Lins

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU
O FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART.
267, IV, DO CPC, POR FALTA DE IDENTIDADE ENTRE O
TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL E O ADVOGADO
INDICADO COMO SUBSCRITOR DA INICIAL. CAUSÍDICA QUE
ASSINOU DIGITALMENTE A PETIÇÃO COM PROCURAÇÃO E
SUBSTABELECIMENTO NOS AUTOS. IRRELEVÂNCIA DO
NOME GRAVADO NA INICIAL. ATUAL ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAPACIDADE
POSTULATÓRIA DEMONSTRADA. PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO SATISFEITO. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2015.004980-2, da comarca de Itajaí (2ª Vara Cível), em que é apelante Banco
Itaucard S/A, e apelado Rodrigo Gracioso da Silva:

A Quinta Câmara de Direito Comercial decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Cláudio Barreto Dutra, com voto, e dele participou o Excelentíssimo
Desembargador Jânio Machado.

Florianópolis, 5 de março de 2015.

Soraya Nunes Lins
RELATORA



RELATÓRIO

Banco Itaucard S/A ajuizou ação de cobrança contra Rodrigo Gracioso
da Silva, alegando o descumprimento de obrigação decorrente do contrato de
financiamento de veículo n. 413189853, celebrado entre as partes.

Documentos às fls. 05/23.
O Juízo a quo determinou a intimação do autor para que, no prazo de 10

(dez) dias, suprisse a irregularidade no tocante à divergência entre a signatária da
petição inicial e o subscritor desta (fl. 26).

Em seguida, o Banco autor emendou a inicial apresentando petição (fls.
32/34).

Na sentença (fls. 36/38), o Juízo a quo julgou extinto o feito, sem análise
do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a falta de
identidade entre o advogado titular do certificado digital e o advogado indicado como
autor da petição inicial.

Irresignado com o teor do provimento jurisdicional, o autor apelou
alegando, em síntese, a necessidade de sua intimação pessoal para dar
prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de
extinção, o que não ocorreu.

Salientou que o Juízo de origem tratou os autos com excesso de rigor e
formalismo ao não intimá-lo acerca do cumprimento da solicitação.

Requereu, então, o provimento do recurso com a anulação da sentença
e o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, porque não angularizada a relação processual, os
autos ascenderam a esta Corte.

Esse é o relatório.

Gabinete Desa. Soraya Nunes Lins



VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S/A
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de
Itajaí que extinguiu o processo n. 033.12.502140-5 sem análise do mérito, com fulcro
no art. 267, IV, do CPC.

Alega o recorrente que a justificativa apresentada pelo Juízo a quo para
a extinção do processo sem análise de mérito não deve prevalecer, pois necessária
sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, argumentando, ainda, o excesso de rigor e formalismo da referida
decisão. Vejamos.

O magistrado de origem extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo, com fulcro no art. 267, IV, do CPC. Fundamentou a sentença extintiva no
não cumprimento pelo autor da irregularidade no tocante à ausência de identidade
entre o advogado titular do certificado digital e o indicado como autor da petição
inicial.

No entanto, em que pese o entendimento do nobre magistrado singular,
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repousa no sentido de que, para
que a petição eletrônica seja válida, basta que o advogado detentor do certificado
digital tenha procuração nos autos, independentemente do nome descrito na petição
inicial.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO DA ADVOGADA
SUBSCRITORA DO RECURSO. RECURSO ASSINADO ELETRONICAMENTE.
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. "A prática eletrônica de ato judicial, na forma da Lei n. 11.419/2006, reclama
que o titular do certificado digital utilizado possua procuração nos autos, sendo
irrelevante que na petição esteja ou não grafado o seu nome" (AgRg no REsp
1347278/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/6/2013, DJe 1º/8/2013).

2. "É inexistente recurso especial interposto por advogado sem procuração nos
autos. Incidência da Súmula 115/STJ" (REsp 1210122/AM, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 24/5/2013).

Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1470770/SC, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe
03/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EX-COMBATENTE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PRETENSÃO EXECUTIVA.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO
OUTORGADO AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO REGIMENTAL. RECURSO
ASSINADO ELETRONICAMENTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.

Gabinete Desa. Soraya Nunes Lins



INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. PRECEDENTES. JUNTADA POSTERIOR DO
INSTRUMENTO DE SUBSTABELECIMENTO. IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC. PRECEDENTE DA CORTE
ESPECIAL E DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.

1. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que, na instância
especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos,
consoante reza a Súmula 115/STJ, segundo a qual "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos", além de ser
inaplicável a providência do art. 13 do CPC em sede especial, devendo a
representação processual estar formalmente aperfeiçoada por ocasião da
interposição do recurso.

2. "A jurisprudência do STJ passou a considerar que a identificação de quem
peticiona nos autos é a proveniente do certificado digital, independentemente da
assinatura que aparece na visualização do arquivo eletrônico. 2. Ocorre que, in casu,
o signatário da petição eletrônica não possui instrumento de procuração nos autos, o
que obsta o conhecimento do recurso, ante a incidência da Súmula 115/STJ" (AgRg
no AREsp 398.520/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
21/11/2013, DJe 06/12/2013). [...] (AgRg no REsp 1450269/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe
02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TITULAR DO
CERTIFICADO DIGITAL SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ.
NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que "a prática
eletrônica de ato judicial, na forma da Lei n. 11.419/2006, reclama que o titular do
certificado digital utilizado possua procuração nos autos, sendo irrelevante que na
petição esteja ou não grafado o seu nome" (AgRg no REsp 1347278/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, DJe
01/08/2013).

2. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos (Súmula 115/STJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1435998/DF,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014,
DJe 09/10/2014)

Esta Corte de Justiça vem seguindo o mesmo entendimento:
AGRAVO INOMINADO. ART. 557, § 1º, CPC. DECISÃO UNIPESSOAL.

JURISPRUDÊNCIA ALTERADA. PARADIGMA. ASSINATURA DIGITAL.
ADVOGADO COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA
DA AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO SEU NOME NA PETIÇÃO REMETIDA
ELETRONICAMENTE. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4/2008
GP/CGJ. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR PARA
NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Agravo (§ 1º art. 557
do CPC) em Apelação Cível n. 2013.011070-3, de São José, rel. Des. Rodrigo
Cunha, j. 18-04-2013).

In casu, a advogada detentora do certificado digital, Dra. Ioneia Ilda
Veroneze (fl. 02), possui o devido instrumento de mandato e o substabelecimento nos
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autos, conforme se pode observar às fls. 05/10.
Dessa forma, não há se falar em ausência de pressuposto de

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, previsto no art. 267, IV,
do CPC, pois perfeitamente regular a constituição do patrono nos autos.

Nesse passo, há que se cassar a sentença a fim de possibilitar o regular
processamento do feito.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe
provimento.

Esse é o voto.

Gabinete Desa. Soraya Nunes Lins


