
Apelação Cível n. 2014.020470-4, de Criciúma
Relator: Des. José Carlos Carstens Köhler

APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
POR ABANDONO DE CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA.

PROCESSUAL CIVIL. MANEJO DE INCONFORMISMO POR
MEIO DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE
IDENTIDADE ENTRE O TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL
UTILIZADO PARA ASSINAR A PEÇA RECURSAL E OS
ADVOGADOS INDICADOS COMO SUBSCRITORES DA
PETIÇÃO. CONHECIMENTO DO APELO CONDICIONADO À
COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO
CAUSÍDICO QUE ASSINOU DIGITALMENTE O RECURSO.
ADVOGADO QUE NÃO APARELHA A REBELDIA COM
INSTRUMENTO DE MANDATO NEM SUBSTABELECIMENTO,
MESMO DEPOIS DE INTIMADO POR ESTE COLEGIADO PARA
REGULARIZAR O VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE
POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR
DO PROCESSO. ÓBICE DE CONHECIMENTO DA REBELDIA.

"Se a parte interpõe recurso através de advogado sem
procuração nos autos e, após intimada para regularizar a
representação processual, mantém-se inerte, não há como se
conhecer do recurso" (Desa. Salete Sommariva).

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2014.020470-4, da 3ª Vara Cível da Comarca de Criciúma, em que é apelante Banco
Itaú S/A, e apelado Carlos Roberto Quincose Waiss:

A Quarta Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, não
conhecer do Apelo. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Lédio Rosa de Andrade, e dele participaram os Exmos. Srs. Des. José Inácio
Schaefer e Altamiro de Oliveira.



Florianópolis, 13 de maio de 2014.

Carstens Köhler
RELATOR

Gabinete Des. Carstens Köhler



RELATÓRIO

Banco Itaú S.A. interpôs Recurso de Apelação (fls. 135-143) contra a
sentença prolatada à fl. 131, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em
execução n. 020.07.019178-6, proposta em face de Carlos Roberto Quincose Waiss.

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de triangularização
processual.

Empós, ascenderam os autos a este Areópago Estadual.
Verificada a irregularidade da representação processual do Apelante, foi

assinado o prazo de 15 (quinze) dias ao Subscritor da Irresignação para sanar o vício
(fl. 149).

Transcorrido in albis o prazo sem o atendimento do comando judicial
(certidão de fl. 152), volveram os autos conclusos.

É o necessário escorço.

VOTO

O Inconformismo imerece ser sequer conhecido.
Com efeito, empós a prolação da sentença que extinguiu o feito por

abandono de causa (fl. 131), o Autor interpôs Recurso de Apelação (fls. 135-143),
utilizando-se do peticionamento eletrônico, constando a assinatura digital de José
Carlos Skrzyszowski Júnior, e como subscritores Marli Portinho do Silva (OAB/SP
150.793-B) e Francisco Braz da Silva (OAB/SP 160.262-B).

Acerca do peticionamento eletrônico e da assinatura digital deve-se ter
em mente as Resoluções Conjuntas ns. 04/08 e 03/13, ambas do Gabinete da
Presidência desta Corte, bem como as Leis Ordinárias ns. 11.419/06 e 12.682/12.

A leitura dos mencionados regramentos leva à conclusão de que aquele
que opta pelo peticionamento eletrônico está plenamente consciente de que a
certificação digital importa em atribuir a autoria do documento àquele que apôs sua
assinatura digital nele.

É dizer, pouco importa o nome constante na petição como sendo do seu
subscritor, porquanto o que revela a autoria é a certificação digital utilizada.

Neste passo, não se podendo ignorar o avanço tecnológico e a
autorização, pelo Poder Judiciário, do uso dessas novas ferramentas, mostra-se
regular a interposição de Recurso por Procurador diverso daquele que ostenta
poderes para atuar no feito por força de instrumento procuratório, desde que
atendidas as exigências legais, isto é, desde que o Advogado que assina digitalmente
a peça recursal venha a comprovar sua capacidade postulatória, nos moldes do que
estatui o Código de Processo Civil.

Aliás, sobre o tema já decidiu este Sodalício mutatis mutandis:

[...] INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. APURAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A IDENTIDADE DO
TITULAR DA ASSINATURA DIGITAL E O SUBSCRITOR DO RECURSO
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CONFORME ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. CAUSA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SEGUNDO CORTE
CIDADÃ. RECONSIDERAÇÃO E REFUSA DE REFERIDA INTELIGÊNCIA.
RECURSO FIRMADO POR PROCURADOR QUE ASSINOU DIGITALMENTE O
DOCUMENTO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

"A identificação de quem peticiona nos autos é a proveniente do certificado
digital, independentemente da assinatura que aparece na visualização do arquivo
eletrônico. Isto porque, conforme o art. 2º da Resolução n. 1/2010, da Presidência do
STJ: 'A prática dos atos processuais pelo e-STJ será acessível aos usuários
credenciados'.(AgRg no AREsp 113403/PR, Relator Min. Mauro Campbell Marques,
2ª T, DJe 22/08/2012) [...].

(Apelação Cível n. 2012.076340-8, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 16-05-13).

E do corpo do v. acórdão se extrai:

[...] No passado recente esta relatoria filiou-se Â– em uma única oportunidade,
no Recurso de Apelação n. 201.090084-2 Â– a entendimento emanado da Corte
Superior de Justiça o qual, inclusive, foi veiculado no Informativo de Jurisprudência
nº 507, relativo ao período de 18 a 31 de outubro de 2012. O direcionamento de
referida acepção conduzia para o não conhecimento de recursos nos quais
identificava-se a falta de identidade entre o titular do certificado digital utilizado para
assinar o documento e os "advogados indicados como autores da petição", in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE
IDENTIDADE NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

É inexistente a petição eletrônica se não houver identidade entre o titular do
certificado digital utilizado para assinar o documento e os advogados indicados como
autores da petição. De acordo com a redação do art. 21, I, da Res. n. 1/2010-STJ, é
de exclusiva responsabilidade dos usuários, entre outras coisas, o sigilo da chave
privada de sua identidade digital, login e senha. A assinatura eletrônica destina-se à
identificação inequívoca do signatário do documento, de modo que, se o nome do
advogado indicado como autor da petição não confere com o do titular do certificado
digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica do documento, deve ser tida
como inexistente, haja vista o descumprimento do disposto nos arts. 1º, § 2º, III, e 18,
ambos da Lei n. 11.419/2006, e nos arts. 18, § 1º, e 21, I, da Res. n. 1/2010-STJ.
Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 1.234.892-SP, DJe 21/6/2011; AgRg
no REsp 1.107.598-PR, DJe 6/10/2010; EDcl no AgRg no REsp 1.146.013-SC, DJe
22/11/2010, e EDcl na AR 4.173-RS, DJe 21/6/2011. AgRg no AREsp 217.075-PE,
Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/10/2012.

No entanto, em exercício de reflexão sobre o procedimento de peticionamento
eletrônico, bem assim em decorrência de interpretação dos normativos aplicados à
espécie, quais sejam, Leis Ordinárias n. 11.419/06 e 12.682/12, e Resolução
Conjunta n. 04/08-TJSC, de forma sistemática com o Código de Processo Civil,
necessário pedir vênia e refluir da postura anteriormente adotada, para o fim de
perfilhar entendimento diverso. Justifica-se.

Conforme possível dessumir dos arestos que sedimentaram o juízo em
comento, a Corte entendia – e ainda entende, no mais das vezes – que era possível
fazer distinção entre a pessoa do apresentante da petição mediante certificação
eletrônica de assinatura e a do que elaborou a peça. Para tanto, considerava que
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quem teria elaborado o recurso seria(m) o(s) causídico(s) cujo nome constava no
termo da peça, de modo que se divergisse de quem realizou o peticionamento
eletrônico estaríamos defronte de um desrespeito às normas incidentes. Veja-se
excerto de decisão que revela tal entendimento:

A assinatura eletrônica destina-se, nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Lei n.
11.419/06, à identificação inequívoca do signatário do documento, de forma que,
inexistindo identidade entre o titular do certificado digital utilizado para assinar o
documento e os nomes dos advogados indicados como autores da petição, deve a
mesma ser tida como inexistente, haja vista o descumprimento do disposto nos arts.
1º, § 2º, III e 18, ambos da Lei n. 11.419/2006 e dos arts. 18, § 1º e 21, I, da
Resolução STJ n. 1 de 10 de fevereiro de 2010. (1107598/14-09-2010)

No entanto, no entender deste magistrado, não há como subsistir referida
posição pois que se revela como decorrente de um grande equívoco de premissa;
aliás, justificável, porquanto estamos perante novas práticas – advindas da
informatização – que clamam por revisão dos paradigmas e conceitos então
cogentes. Neste viés, então, necessário lembrar que a petição eletrônica, em que se
consubstancia a peça processual, não passa de um documento digital, ou seja, é um
documento virtual formado por uma sequência de códigos binários de zeros e uns (0
e 1), acessível por decodificação realizada por meio de sistema computacional. O ato
de assinar eletronicamente nada mais é do que o de conferir à aquele documento
eletrônico – conjunto sequencial de bits – uma garantia de sua origem e
autenticidade.

Na tentativa de tornar mais acessível esse conceito, pede-se vênia para
socorrer-se das definições técnicas lançadas na recente disposição normativa desta
e. Corte – Resolução Conjunta n. 3/2013-GP/CGJ, publicada no DJe do 2º dia deste
mês de maio – que considera, em seu artigo 2º, I, que a "assinatura digital" é a:

"...assinatura em meio eletrônico, que permite aferir a origem e a integridade do
documento, baseada em certificado digital, padrão ICP-BRASIL, tipo A-3 ou A-4,
emitido por Autoridade Certificadora Credenciada,na forma da lei específica."

Dessa forma, imperativa é a conclusão de que a pessoa que assinou
digitalmente o documento é, efetivamente, a subscritora processual da peça
eletrônica. Por outro lado, para fins processuais, é irrelevante que nos termos do
documento conste indicação de nome de outros advogados, ou mesmo que inexista
indicação, pois que se reputará firmado por quem assinou digitalmente, a teor da
inteligência do §2º do art. 1º, do parágrafo único do artigo 8º e do artigo 11 da lei n.
11.419/06.

Interessante pontuar, como outrora já se permitiu antever no decorrer do voto,
que a Corte Superior, à merce de fazê-lo gradualmente, parece também encontrar-se
em fase de transmudação de sua posição, pois que o próprio relator do acórdão
citado na publicação, eminente Ministro Herman Benjamin, que no mês de outubro
de 2012 reputou ser irregular o peticionamento, acabou por derivar e reconhecer, em
fevereiro do corrente ano, em análise de Embargos de Declaração em Embargos de
Declaração de Agravo Regimental em Agravo de Instrumento, que laborava em
equívoco. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA
EQUIVOCADA. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUERIMENTO
EXPRESSO PARA PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. NULIDADE.
RESTITUIÇÃO DO PRAZO.
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1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a identificação de quem
peticiona nos autos é a proveniente do certificado digital, independentemente
da assinatura física que aparece na visualização do arquivo eletrônico.

2. Caracterizada, assim, a adoção de premissa equivocada no acórdão
embargado, deve-se afastar a aplicação da Súmula 115/STJ e examinar o
arrazoado constante dos primeiros aclaratórios.

3. A embargante alega que "a despeito de haver requerimento expresso para
que as intimações fossem feitas em nome do advogado Márcio Gomes Leal, inscrito
na OAB/RJ sob o número 84.801, foi publicada em nome de advogado diverso, o Dr.
Andre Silva de Lima, inscrito na OAB/RJ sob o número 130.611".

4. Diante da procedência do argumento, deve ser anulado o feito a partir da
publicação da decisão monocrática, com a restituição do prazo recursal.

5. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1372793/RJ, Rel. Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)
Do corpo do aresto colhe-se – além de excerto esclarecedor a seguir transcrito

– a curiosidade de que referida derivação foi assentada em precedente da mesma
Turma (2ª), e que o julgamento foi levado a efeito, também por unanimidade, menos
de dois meses antes daqueloutro que viria a ser publicado no Informativo de
Jurisprudência de n. 507. Veja-se o teor:

Esclareço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 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. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO ELETRÔNICA.
IRREGULARIDADE DO USO DO CERTIFICADO DIGITAL. TITULAR DO
CERTIFICADO UTILIZADO PARA A TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DO RECURSO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO.

1. A identificação de quem peticiona nos autos é a proveniente do certificado
digital, independentemente da assinatura que aparece na visualização do arquivo
eletrônico. Isto porque, conforme o art. 2º da Resolução n. 1/2010, da Presidência do
STJ: "A prática dos atos processuais pelo e-STJ será acessível aos usuários
credenciados".

(...)
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 113403/PR, Relator

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,DJe 22/08/2012)
Dessa forma, após tomar os autos em revista, refluo da opinião outrora exposta

e reputo regular a representação processual da parte porquanto à subscritora digital
da petição de apelo foram conferidos poderes para patrocinar a causa, conforme
possível apurar de termo de substabelecimento que repousa à folha 133 dos autos.
[...].

(destaques no original).

Como se vê, é possível o manejo de Inconformismo por meio de
peticionamento eletrônico, sendo igualmente admissível que o Subscritor do Apelo Â–
considerando-se como tal o Advogado mencionado na peça como sendo quem o
assinou digitalmente Â– seja diverso dos Patronos que já atuam no processo, mas
desde que o Causídico comprove sua capacidade postulatória, é dizer, ateste deter
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poderes para atuar no feito em nome e nos interesses da Parte.
Ocorre que in casu tal requisito não se viu cumprido, haja vista que a

Rebeldia não veio acompanhada de instrumento de mandato ou de
substabelecimento conferindo poderes ao Advogado que assinou digitalmente o
Inconformismo, sendo que nas procurações constantes dos autos (fls. 6-7 e 21-22)
não consta o nome de José Carlos Skrzyszowski Júnior.

Em razão disso, esta relatoria possibilitou a regularização a
representação processual (fl. 149). Todavia, o Causídico deixou fluir in albis o lapso
temporal concedido para tanto (certidão de fl. 152), razão pela qual é imperativa a
aplicação da regra inserta no art. 37, parágrafo único, do CPC, ou seja, o
reconhecimento do ato processual como inexistente.

No mesmo tom, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS RECIPROCAMENTE INTERPOSTAS. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).

RECURSO MANEJADO PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A, EM CONJUNTO COM A RÉ, BRADESCO SEGUROS
S/A. PARTE ALHEIA À RELAÇÃO PROCESSUAL SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA
DE SUBSTRATO PROBATÓRIO CAPAZ DE COMPROVAR A CONDIÇÃO DE
TERCEIRA INTERESSADA.

AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO PROCURATÓRIO
OUTORGADO AO SUBSCRITOR DAS RAZÕES DE APELAÇÃO CÍVEL DA
SEGURADORA EFETIVAMENTE DEMANDADA. CONCESSÃO, EM DUAS
OPORTUNIDADES DISTINTAS, DE PRAZO RAZOÁVEL PARA A
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO.
ART. 37, § ÚNICO, DO CPC. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE
ADMISSIBILIDADE.

RECURSO DE AMBAS AS SEGURADORAS NÃO CONHECIDO.
"Concedido prazo à parte para sanar o defeito de representação e deixando-o

decorrer in albis, os atos não ratificados deverão ser havidos por inexistentes. Não
possuindo o procurador, signatário da insurgência recursal, mandato outorgado no
feito, impõe-se o não conhecimento do recurso, por ausência da capacidade
postulatória" (Apelação Cível nº 2009.041720-2, de Jaraguá do Sul. Relator
Desembargador Henry Petry Júnior, julgado em 06/12/2010).

INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR AO
TEMPO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO
VALOR VIGENTE À ÉPOCA EM QUE A INVALIDEZ PERMANENTE RESTOU DE
FATO CONFIGURADA. MOMENTO A PARTIR DE QUANDO PASSOU A SER
EFETIVAMENTE EXIGÍVEL A COBERTURA SECURITÁRIA. INSURGÊNCIA DA
BENEFICIÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(Apelação Cível n. 2012.059257-9, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 1-8-13).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA
PARTE RÉ.
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IRREGULARIDADE Na representação processuaL. APELAÇÃO SUBSCRITA
POR ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, QUE DEIXOU
TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO CONCEDIDO PARA SANAR O VÍCIO.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ATO INEXISTENTE, NOS
TERMOS DO ART. 37, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.

''Não sanado o defeito de representação processual no prazo assinalado, deve
se tomar como inexistente o recurso assinado digitalmente por advogado que não
detém procuração nos autos.'' (Apelação Cível n. 2010.078317-4, de Blumenau, rel.
Des. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Comercial, j.
7-2-2012).

(Apelação Cível n. 2012.044119-3, Rel. Des. Dinart Francisco Machado, j.
2-7-13).

Por fim:

APELAÇÃO CÍVEL Â– FALÊNCIA Â– HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS Â–
DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO Â– SIGNATÁRIO DO APELO SEM
PROCURAÇÃO NOS AUTOS Â– INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO -
INÉRCIA DA APELANTE Â– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Se a parte interpõe recurso através de advogado sem procuração nos autos e,
após intimada para regularizar a representação processual, mantém-se inerte, não
há como se conhecer do recurso

(Apelação Cível n. 2001.009353-7, Rel. Desa. Salete Sommariva, j. 25-8-05).

Destarte, ausente a regular constituição de Patrono ante o não
cumprimento da determinação para sanar o vício com a apresentação de mandato,
pressuposto processual indispensável ao processamento da Insurgência, outra
solução não há senão dela não conhecer.

É o quanto basta.
Ante o exposto, por unanimidade, não se conhece do Reclamo.
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