
Agravo (§ 1º art. 557 do CPC) em Apelação Cível n. 2014.011541-4/0001.00, da
Capital
Relator: Des. Salim Schead dos Santos

AGRAVO INOMINADO. ART. 557, § 1º, DO CPC.
MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O TITULAR DO
CERTIFICADO DIGITAL E O ADVOGADO SUBSCRITOR DA
PEÇA RECURSAL. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE QUE SE
TRATA DE IDENTIDADE DIGITAL DE FUNCIONÁRIA DO
CARTÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA CASSADA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE
DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo (§ 1º art. 557 do
CPC) em Apelação Cível n. 2014.011541-4/0001.00, da comarca da Capital (3ª Vara
de Direito Bancário), em que são agravantes Noemi Maria Becker Dornelles, Orlando
Celso da Silva Filho, Paulo Katsuaki Umezawa, Ricardo Sbardellotto Júnior e Rogério
Rodrigues Rita, e agravado Banco do Brasil S/A:

A Primeira Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade,
conhecer e dar provimento ao agravo inominado para cassar a decisão agravada e
determinar o retorno dos autos a esta Relatoria para análise do recurso de apelação
interposto às folhas 103 a 107. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Gaspar Rubick e a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Janice Goulart Garcia Ubialli.

Florianópolis, 5 de junho de 2014.

Salim Schead dos Santos
RELATOR



RELATÓRIO

Trata-se de agravo inominado (§1º do art. 557 do CPC) interposto por
Noemi Maria Becker Dornelles, Orlando Celso da Silva Filho, Paulo Katsuaki
Umezawa, Ricardo Sbardellotto Júnior e Rogério Rodrigues Rita contra a decisão
monocrática de folhas 117 e 178, que negou seguimento ao recurso de apelação de
folhas 103 a 107, em razão da ausência de identidade entre o titular do certificado
digital utilizado para assinar o documento e o advogado subscritor da petição recursal
(AgRg no AREsp 217.075/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 9-10-2012 -
Informativo 507 do STJ e Apelação n. 2013.011070-3, rel. Des. Rodrigo Cunha, j. em
27-2-2013).

Trazem informações de que a titular do certificado digital é funcionária
do setor de distribuição da Vara de Direito Bancário da Capital e requerem seja
reconsiderada a decisão agravada (fls. 180 a 182).

É o relatório.

Gabinete Des. Salim Schead dos Santos



VOTO

1 Â– O recurso é tempestivo, porquanto a intimação foi efetivada em
28-4-2014 (fl. 179), dando início ao prazo recursal em 29-4-2014, findo em 5-5-2014.
O protocolo data de 2-5-2014 (fl. 180). Os demais requisitos de admissibilidade estão
presentes

2 Â– O caput do artigo 557 do Código de Processo Civil dispõe:
O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,

improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior.

O parágrafo 1º-A do mesmo dispositivo, por sua vez, dispõe que:
Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com

jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o
relator poderá dar provimento ao recurso.

Nessas hipóteses, portanto, o relator está autorizado a julgar o recurso
monocraticamente, analisando questões que vão "desde a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito" (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008, p. 960).

Nesse sentido:
AGRAVO INOMINADO (ART. 557, § 1º, DO CPC) Â– DECISÃO

MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO Â–
SENTENÇA EM CONFRONTO COM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
Â– APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A, DO CPC.

Nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, faculta-se ao relator proferir decisão
monocrática para reformar decisão que conflite com jurisprudência dominante e/ou
súmula do respectivo tribunal, do STF ou dos Tribunais Superiores (Agravo em
Apelação Cível n. 2006.004612-1/0001.00, da Capital, rel. Des. Cláudio Valdyr
Helfenstein, j. em 19-11-2009).

Dessa decisão, conforme preceitua o parágrafo 1º do aludido artigo, é
cabível o agravo inominado, que será apresentado em mesa na sessão de julgamento
do órgão colegiado competente. Em sua peça, o agravante poderá arguir a invalidade
da decisão por vício formal ou, como mais frequentemente ocorre, requerer a reforma
da decisão do relator. Para tanto, como esclarece José Carlos Barbosa Moreira,

caberá ao agravante procurar demonstrar, conforme o caso, que o recurso
indeferido não é manifestamente inadmissível, ou improcedente, não está
prejudicado, não sustenta tese contrária à súmula ou à jurisprudência dominante; ou
então, que a decisão recorrida não tem as características apontadas no § 1º-A
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 665).

3 Â– No presente caso, em que os agravantes informam que a titular da
assinatura digital é funcionária do setor de distribuição da Vara de Direito Bancário da
Capital e juntam documentos, é razoável que seja dado provimento ao presente
agravo, ainda que não tenha sido demonstrada a observância das disposições da
Portaria Conjunta n. 01/2013, de 21/2/2013 (§7º do artigo 4º e caput do artigo 7º, in

Gabinete Des. Salim Schead dos Santos



fine), e na Resolução Conjunta n. 3/2013-GPCGJ (§ 4º, III, e §5º do artigo 27),
considerando-se que o jurisdicionado não pode ser prejudicado por eventuais falhas
do Poder Judiciário.

4 Â– Ante o exposto, deve-se dar provimento ao recurso para cassar a
decisão agravada e determinar o retorno dos autos a esta relatoria, a fim de que seja
analisado o recurso de apelação interposto às folhas 103 a 107.

É o voto.

Gabinete Des. Salim Schead dos Santos


