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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

1000029-60.2016.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante 

BOA VISTA SERVIÇOS S/A, é apelada MARLENE APARECIDA MOREIRA 

CRISPOLINO (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª Câmara de Direito 

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

provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 

este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS 

COLTRO (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

Fábio Podestá

relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1000029-60.2016.8.26.0426

APELANTE: BOA VISTA SERVIÇOS S/A 

APELADO: MARLENE APARECIDA MOREIRA CRISPOLINO

COMARCA: PATROCÍNIO PAULISTA

VOTO Nº 14586

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de procedência - 
APELO DA RÉ - Pretensão à inversão do julgado – 
Inadmissibilidade – Autora detentora de procuração pública, 
apta a receber certificado digital em nome do empresário 
individual seu marido, que se encontra recluso – Razões de 
apelo incoerentes e que não convencem da existência de 
qualquer impedimento à emissão do dispositivo, essencial à 
manutenção da atividade empresarial e, consequentemente, da 
subsistência da família – Sentença mantida – RECURSO 
DESPROVIDO.

MARLENE APARECIDA MOREIRA CRISPOLINO 

ajuizou “ação de obrigação de fazer” (fls. 51) em face de BOA VISTA 

SERVIÇOS S.A., a afirmar que seu marido está recluso, e a requerida se 

recusa a fornecer certificado digital para a empresa “Claudio Donizete 

Crispolino ME” a ela, requerente, a despeito de ostentar procuração pública 

para tanto.

A r. sentença a fls. 162/164, cujo relatório é adotado, 

julgou procedente o pedido, condenando a requerida a emitir o certificado 

digital pretendido pela autora, sob pena de multa, no prazo de 10 dias a 

partir do trânsito em julgado, bem como nos ônus sucumbenciais, com 

verba honorária fixada em R$. 1.000,00. 
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Opostos embargos declaratórios, a fls. 167/172, foram 

rejeitados a fls. 173/174.

Irresignada, apela a requerida, a sustentar que: a) é 

impossível a emissão de certificado digital por procuração (fls. 179); b) a 

emissão de certificado digital para pessoa física por procuração é vedada 

pela resolução n. 107 (fls. 181); c) há quatro requisitos obrigatórios, quais 

sejam, ato constitutivo prevendo tal possibilidade, procuração pública, 

poderes específicos para atuar perante a ICP-Brasil e prazo de validade de 

90 dias (fls. 182); d) o microempresário individual exerce atividade em nome 

próprio e não possui personalidade distinta da “empresa” pela qual opera 

(fls. 183); e) o que confere personalidade jurídica às pessoas jurídicas é o 

Código Civil e não o CNPJ (fls. 183); f) o empresário individual não pode 

adquirir certificado de pessoa jurídica (fls. 184); g) entretanto foi editada a 

instrução normativa n. 10, de 26.11.2010, a equiparar todos os entes que 

possuem inscrição no CNPJ a pessoas jurídicas (fls. 184), permitindo a 

emissão, desde que preenchidos os requisitos; h) todavia, no caso, o 

requisito “ato constitutivo previr expressamente tal possibilidade” não foi 

preenchido, pois o empresário individual não possui contrato social (fls. 

185).

O recurso é tempestivo, preparado (fls. 188/190) e foi 

contra-arrazoado (fls. 194/198).

A Procuradoria Geral de Justiça declinou de se 

pronunciar sobre o recurso a fls. 202/203.
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É o relatório.

O recurso não comporta acolhimento.

A própria apelante afirma que foi editada a instrução 

normativa n. 10, de 26.11.2010, a equiparar todos os entes que possuem 

inscrição no CNPJ a pessoas jurídicas (fls. 184), permitindo a emissão de 

certificado digital por procuração, desde que preenchidos os requisitos, mas 

que no presente caso, o requisito “ato constitutivo previr expressamente tal 

possibilidade” não foi preenchido, pois o empresário individual não possui 

contrato social (fls. 185).

Ora, se a instrução normativa por ela mesma 

mencionada atribui à pessoa física tratamento igualitário ao da pessoa 

jurídica, permitindo a emissão de certificado digital por procuração, 

evidentemente que deve ser relativizada a exigência de contrato social, pois 

nenhum empresário individual o terá, tornando-se inócua a tal equiparação.

Os argumentos expendidos em apelo são, assim, 

incongruentes entre si, de modo que não foi apresentada qualquer razão 

para que se deixe de permitir a emissão de certificado digital em favor da 

esposa do recluso, providência que tende a assegurar a sobrevivência da 

família, por meio do pequeno negócio de curtume (fls. 09), enquanto o 

marido cumpre pena privativa de liberdade.

Nada obstante, a manutenção do status de casada com o 

empresário individual, mesmo durante seu período de reclusão, e as 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1000029-60.2016.8.26.0426 - Voto 14586 PP 5

sucessivas procurações concedidas, a fls. 23, 25 e 27, bem como a assinatura 

de termo de responsabilidade a fls. 13 e 21, demonstram improvável tratar-

se de fraude.

E, consoante pesquisa efetuada no site desta Corte1, o 

marido da autora não foi julgado culpado por crime de falsidade ideológica, 

ou outro que justificasse a renitência da apelante em emitir o certificado em 

favor da esposa, que precisa trabalhar, assegurando a manutenção da 

família, que necessita se reerguer. 

Mais é desnecessário acrescentar à respeitável sentença, 

que fica mantida por seus próprios fundamentos, com supedâneo no art. 

252, do RITJSP, lembrando-se que, como bem asseverou o magistrado, a fls. 

174, “regulamentos administrativos, à luz da CF/1988, ainda não são capazes de 

invalidar a legislação civil federal”.

Impende, ademais, condenar a ré apelante em 

honorários sucumbenciais recursais, por força do que estabelece o art. 85, 

§11, do CPC/2015, tendo sido a sentença publicada quando já vigente o novo 

diploma processual, consoante estabelece o Enunciado Administrativo n. 07, 

do Superior Tribunal de Justiça.

Majora-se a verba honorária para o importe de R$. 

2.000,00, observados os princípios insculpidos no § 2º, do art. 85, do 

1 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=BUY0A00EU0000&processo.foro=426&conversationId=&dado

sConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosCo

nsulta.valorConsulta=Claudio+Donizete+Crispolino&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=BUY0A00EU0000&processo.foro=426&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Claudio+Donizete+Crispolino&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=BUY0A00EU0000&processo.foro=426&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Claudio+Donizete+Crispolino&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=BUY0A00EU0000&processo.foro=426&conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Claudio+Donizete+Crispolino&uuidCaptcha=&paginaConsulta=1
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CPC/2015.

Anota-se, a propósito, que não é necessário que o 

julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais 

invocados pelos apelantes para que tenham acesso aos Tribunais Superiores, 

pois “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de 

origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, 

inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”2.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

FABIO HENRIQUE PODESTÁ

Relator

2 EDCL nº 0001698-06.2006.8.26.0075, 7ª Câm. Direito Privado, rel. Des. Coimbra Schimidt, j. 31.05.2010.
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