
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO  26ª CÂMARA

Registro: 2016.0000888941

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1004310-70.2014.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante ZILDA DOS 
SANTOS LIMA DAMO, é apelado LUIS HENRIQUE DE ARAUJO.

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não Conheceram do recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA 
COTRIM.

São Paulo, 1º de dezembro de 2016.

BONILHA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1004310-70.2014.8.26.0348

COMARCA: MAUÁ

APELANTE: ZILDA DOS SANTOS LIMA DAMO 

APELADO: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO

Juiz de 1º grau: Rodrigo Soares

VOTO Nº 9365

Embargos à execução de título extrajudicial. 
Contrato de prestação de serviços advocatícios. 
Sentença de improcedência. Recurso interposto 
fora do prazo legal. Inteligência do artigo 508, do 
CPC/1973. Interposição extemporânea. 
Intempestividade caracterizada. Advogado titular 
do certificado digital, responsável pela 
transmissão eletrônica dos Embargos de 
Declaração e do recurso de apelação, que não 
tinha poderes nos autos. Ato inexistente. Recurso 
não conhecido.

Trata-se de recurso de apelação 
interposto contra a r. sentença de fls. 130/132, que rejeitou os 
embargos opostos por ZILDA DOS SANTOS LIMA DAMO à 
execução de título extrajudicial que lhe move LUIS HENRIQUE 
DE ARAUJO, condenando a embargante ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 
em R$ 10.000,00 (art. 20, §4º do CPC/1973).

Inconformada, apela a embargante às 
fls. 140/150, requerendo a reforma do julgado, alegando que não 
existe acordo escrito de que os honorários seriam de R$ 
600.000,00; que foram combinados R$ 23.000,00 e esse valor foi 
pago, conforme comprovam os recibos acostados aos autos; que 
foi acordado que os 6% (seis por cento) sobre o valor dos bens 
que a mesma viesse a receber, por ocasião da decretação da 
separação, somente seriam devidos se houvesse incremento no 
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patrimônio da Apelante, fato que não ocorreu, já que 
permaneceu com os mesmos bens que já possuía, quando 
entrou no casamento; aponta a inexistência de documento que 
legitime o valor cobrado pelo embargado e que os valores já 
pagos são suficientes para remunerar os serviços prestados, 
nada mais sendo devido.

O recurso foi preparado (fls. 
157/158), recebido (fls. 159) e respondido (fls. 161/164).

É o relatório.

De início, há que se observar que, 
tanto a sentença, quanto a apelação, estão sob a égide do CPC 
de 1973, motivo pelo qual se aplicam ao caso as disposições do 
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado 
Administrativo nº 2, do C. STJ, “in verbis”: “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”.

Isto posto, o recurso não comporta 

conhecimento. 

Conforme certidão de fls. 133, a r. 

sentença de primeiro grau foi disponibilizada no Diário da Justiça 

Eletrônico em 22/04/2015 (quarta feira), considerando-se a data 

de sua publicação o primeiro dia útil subsequente (23/04/2015). 

Portanto, o início do prazo para o 

apelante recorrer da decisão atacada se deu em 24/04/2015 

(sexta feira), findando-se, assim, em 08/05/2015, sexta-feira. 

Em consequência, interposto o 

presente recurso em 21/05/2015, é patente sua 

intempestividade, porquanto interposto fora do prazo legal de 15 

(quinze) dias, previsto no artigo 508, do CPC/1973, legislação 

vigente à época em que protocolado o apelo.
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Note-se que, no caso, não há como 

se reconhecer que os Embargos de Declaração apresentados às 

fls. 134/137 tiveram o condão de interromper a contagem do 

prazo para interposição do apelo, haja vista a apresentação por 

advogado sem procuração nos autos (Fabrício F. de A. Tavares).

A lei processual civil, então vigente, 
era expressa no sentido de que os atos processuais praticados 
por advogado sem instrumento de mandato nos autos deveriam 
ser tidos como inexistentes, ressalvadas as exceções que 
expressamente indica (art. 37), hipóteses estas não verificadas 
nos autos.

Como se sabe, a capacidade 
postulatória é um dos pressupostos de existência e validade da 
relação processual, sem a qual o ato praticado por quem não é 
mandatário da parte equivale a ato inexistente.

No ensinamento do douto MOACYR 

AMARAL SANTOS:

“Não basta, portanto, tenha a parte 

capacidade processual; é preciso que tenha também capacidade 

postulatória, ou seja, que exerça as atividades processuais através de 

quem legalmente habilitado a procurar em juízo. Da capacidade postulatória 

falam os arts. 36 e 37 do Código de Processo Civil, conforme os quais o 

ingresso das partes em juízo requer, além da capacidade processual, a 

outorga de mandato escrito a advogado legalmente habilitado. A parte, 

assim, deve representar-se no processo por advogado, que é o mais 

legítimo titular do 'ius postulandi'. Mas deve representar-se desde o seu 

ingresso em juízo, como autor ou réu, sem o que, de ordinário, o juiz não a 

ouvirá ou atenderá às suas postulações. De tal modo, sem que o autor se 

represente por pessoa legalmente habilitada a procurar em juízo, não se 

instaurará o processo, isto é, não terá início a constituição da relação 

processual.

E aí se tem porque a capacidade 

postulatória é um dos pressupostos da existência e validade da relação 

processual”1.

1 Primeiras linhas de direito processual civil”, 25ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1, nº 295, p. 375.
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Por outro lado, de se destacar que 
esse mesmo causídico, Dr. Fabricio F. de A. Tavares, foi o 
responsável pela assinatura digital não, só dos Embargos de 
Declaração, como também do recurso de apelação.

Ora, para a prática eletrônica de ato 
judicial, na forma da Lei n. 11.419/2006, fundamental que o titular 
do certificado digital utilizado para transmissão do documento 
possua procuração nos autos.

A propósito, já assentou a 

jurisprudência do C. STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL SEM 

PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO DA LEI 11.419/2006 E 

DA RESOLUÇÃO N. 1/2010, DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IRRELEVÂNCIA, 

NO ENTANTO, DA AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO NOME DO SIGNATÁRIO 

DIGITAL NA PETIÇÃO REMETIDA ELETRONICAMENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 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. 2. A assinatura digital destina-se à 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. Dessa sorte, o 

atendimento da regra contida na alínea a do inciso III do parágrafo 2º do 

artigo 1º da Lei n. 11.419/2006 depende tão somente de o signatário digital 

possuir procuração nos autos. Precedente da 3ª Turma: EDcl no AgRg nos 

EDcl no AgRg no Ag 1.234.470/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe de 19/04/2012. 

3. Ademais, o parágrafo 2º do art. 18 da Res. 1/2010, da Presidência do 

STJ preconiza que 'o envio da petição por meio eletrônico e com assinatura 

digital dispensa a apresentação posterior dos originais ou de fotocópias 

autenticadas'. 4 . Na espécie, porém, o titular do certificado digital utilizado 

para a assinatura digital da petição do agravo regimental não possui 

procuração nos autos, conforme atestado pela Coordenadoria da Quarta 

Turma. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.347.278 Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
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19/06/2013, DJe 1°/08/2013). 

Inadmissível, assim, o conhecimento 
do recurso, seja por sua intempestividade, seja pela falta de 
capacidade postulatória da recorrente.

Por fim, cabe destacar que a petição 
apresentada as fls. 179/184 não tem o condão de convalidar ato 
inexistente, estando ausente matéria de ordem pública a ser 
apreciada. Eventual excesso de execução não se confunde com 
iliquidez do título exequendo, o que afasta a alegação formulada 
pela recorrente de inadequação da via eleita. 

Ante o exposto, não conheço da 
apelação interposta.

BONILHA FILHO
Relator

Assinatura Eletrônica
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