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           ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação 

nº 1004223-74.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, 

em que é apelante CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A, é 

apelado TEKNO TOOLS DISPOSITIVOS LTDA - EPP.

ACORDAM, em 31ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores CARLOS NUNES (Presidente) e FRANCISCO 

CASCONI.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2017.

                           ADILSON DE ARAUJO
                 RELATOR

                           ASSINATURA ELETRÔNICA
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Apelação nº 1004223-74.2016.8.26.0565 (Digital)
Comarca:    São Caetano do Sul  2ª Vara Cível
Juiz (a)   :     Ana Lucia Fusaro
Apelante:     CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A (ré)
Apelada :     TEKNO TOOLS DISPOSITIVOS LTDA. EPP (autora)
         

  Voto nº 23.602

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. VALIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO E 
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ 
(E AS RESPECTIVAS RENOVAÇÕES) POR 
MEIO DE PROCURADOR COM PODERES 
ESPECÍFICOS. COMPROVAÇÃO DE QUE AS 
EXIGÊNCIAS APONTADAS PELA RÉ FORAM 
CUMPRIDAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
COMINATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELO 
DESPROVIDO. A comprovação de que as 
exigências apontadas pela ré para validação da 
solicitação e emissão de certificado digital e-CNPJ 
(e as respectivas renovações) por meio de 
procurador com poderes específicos, consistentes 
na outorga de procuração pública com poderes 
específicos para que o procurador represente a 
pessoa jurídica autora perante a Receita Federal 
do Brasil, ICP-Brasil e demais órgãos 
regulamentadores, foram cumpridas, torna 
possível o acolhimento do pleito cominatório 
deduzido na petição inicial.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. VALIDAÇÃO DA SOLICITAÇÃO E 
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ 
(E AS RESPECTIVAS RENOVAÇÕES) POR 
MEIO DE PROCURADOR COM PODERES 
ESPECÍFICOS. APELAÇÃO INTERPOSTA NA 
VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO 
TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU 
RECURSAL. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DO CPC/2015. É 
imperioso assentar que o arbitramento de 
honorários advocatícios é atribuição do juiz, que 
deve se pautar pelos regramentos contidos no art. 
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85 do CPC/2015. No presente caso, interposta 
apelação na vigência do CPC/2015, necessária a 
majoração da verba honorária em razão do 
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos 
termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC/2015.

TEKNO TOOLS DISPOSITIVOS 

LTDA. EPP ajuizou ação de obrigação de fazer em face de CERTISIGN 

CERTIFICADORA DIGITAL S/A pleiteando que a ré fosse compelida a 

validar a solicitação e emissão de certificado digital e-CNPJ (e suas 

futuras renovações) por meio de procurador com poderes específicos.

A r. sentença, cujo relatório adoto, 

confirmando a tutela antecipada, acolheu os pedidos deduzidos na 

petição inicial, condenando a ré no pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (fls. 250/252).

Inconformada, apela a ré alegando, 

em síntese, que a representante legal da pessoa jurídica autora 

(Marjorie Mello Moreira, atualmente residindo nos Estados Unidos) 

deveria outorgar procuração com poderes específicos para que seu 

procurador (Jorge Moreira da Silva) a representasse perante a Receita 

Federal do Brasil (RFB) e, após a alteração no cadastro no referido 

órgão, outorgar nova procuração (pública, com validade de 90 dias) 

para que esse procurador a represente no âmbito da ICP-Brasil, o que 

não ocorreu no caso concreto. Informa que tais exigências decorrem de 

instruções normativas da RFB, do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI) e das demais entidades reguladoras (fls. 264/275).

A autora, em suas contrarrazões, 
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alega, em síntese, que as exigências da ré foram cumpridas. Informa 

que no sítio eletrônico da ré consta a informação de que é possível a 

emissão de certificado digital por meio de procuração. Defende que a 

vedação da prática de tal ato por meio de procuração ofende os arts. 

653, 660 e 661 do Código Civil (CC), lei de hierarquia superior em 

relação às instruções normativas. Alega que a alteração de seu 

representante legal perante a RFB exige um certificado digital válido, 

medida que não pode ser cumprida porque seu certificado está vencido. 

Por fim, informa que o procedimento oferecido pela ré, consistente no 

envio de um representante seu aos Estados Unidos até a representante 

legal da autora (Marjorie) para validação do certificado, exige o 

dispêndio de vultosa quantia, o que beneficia somente a ré (fls. 

284/292).

É o relatório

O apelo não merece provimento.

O contrato social da pessoa jurídica 

autora permite que sua representante legal (Marjorie Mello Moreira) 

nomeie procuradores para representá-la (fl. 25).

A procuração lavrada perante o 1º 

Tabelião de Notas e de Protesto de Letas e Títulos de São Caetano do 

Sul-SP outorgou poderes para que Jorge Moreira da Silva 

representasse a autora perante os órgãos públicos e secretarias (nos 

quais incluída a RFB), conforme se observa à fl. 32.

Ademais, a representante legal da 
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autora (Marjorie), por meio de procuração pública com validade de 90 

dias (traslado feito no Ministério das Relações Exteriores), outorgou 

poderes específicos para que Jorge Moreira da Silva representasse a 

pessoa jurídica autora perante a ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira), conforme documentos de fl. 36.

Nestas circunstâncias, tem-se que as 

exigências apontadas pela ré para validação da solicitação e emissão 

de certificado digital e-CNPJ (e suas renovações) foram cumpridas. 

Ressalto que a autora informou a 

impossibilidade de alteração do seu representante legal junto à RFB em 

razão do seu certificado digital estar vencido. Em todo caso, os 

documentos constantes dos autos comprovam que a sua representante 

legal (Marjorie), por meio de procuração pública com poderes 

específicos, outorgou poderes para que Jorge a representasse perante 

o citado órgão público.

Por fim, a apelação foi interposta na 

vigência do CPC/2015 que, de acordo com seu art. 14, tem aplicação 

imediata aos processos pendentes, razão pela qual os honorários 

advocatícios devem ser majorados em razão do trabalho adicional 

realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Nestas circunstâncias majoro, por 

apreciação equitativa (art. 85, § 8, do CPC/2015), os honorários 

advocatícios a serem pagos ao advogado da autora para fixá-los em R$ 

2.000,00 em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
31ª Câmara de Direito Privado

6

         

  8  Apelação nº 1004223-74.2016.8.26.0565
 Voto nº 23.602

Ante o exposto, pelo meu voto, 

desprovejo a apelação, arbitrando, por apreciação equitativa (art. 85, 

§ 8º, do CPC/2015), em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários 

advocatícios a serem pagos ao advogado da autora.

ADILSON DE ARAUJO
             Relator


		2017-02-14T17:56:44+0000
	Not specified




