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APELAÇÃO  CÍVEL.  RECURSO  APRESENTADO
COM  ASSINATURA  DIGITALIZADA.  PRAZO
CONCEDIDO  PARA  SANAR  O  VÍCIO.  NÃO
ATENDIMENTO.  INADMISSIBILIDADE  DO
RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  HIPÓTESE  DO  ART.
1.011,  I  c/c  932,  III,  do  CPC. NÃO
CONHECIMENTO DO APELO.

-   A reprodução  de  uma  assinatura,  por  meio  do
escaneamento,  sem  qualquer  regulamentação,  é
arriscada  na  medida  em  que  pode  ser  feita  por
qualquer  pessoa  que  tenha  acesso  ao  documento
original e inserida em outros documentos, portanto,
não há garantia alguma de autenticidade.

- Não encontra ressonância no ordenamento jurídico
pátrio  a  utilização  da  assinatura  digitalizada  para
peticionamento  no âmbito  judicial,  o  que difere  da
assinatura  digital,  regulamentada  e  permeada  de
uma série de dispositivos eletrônicos de segurança.

-  Deste  modo,  não tendo  a  Edilidade  atendido  ao
chamamento desta Relatoria para regularizar o seu
recurso,  com o  aposicionamento  da  assinatura  do
subscritor  da  peça,  torna-se  o  recurso  inexistente,
razão pela qual não pode ser conhecido. 
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Vistos, etc.

  Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de

Juazeirinho,  contra  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  Comarca  de  mesmo

nome, nos autos da Ação de cobrança ajuizada por Kaiam Pereira de Almeida,

que julgou o feito procedente para condenar o Município ao pagamento de R$

2.706,00 (dois mil, setecentos e seis reais). 

Constatou-se, desde o momento em que os autos chegaram a

esta Relatoria, que a assinatura do causídico não teria sido realizada a próprio

punho,  tratando-se  de  uma  assinatura  digitalizada,  razão  pela  qual  foi

determinada  a  intimação  da  Edilidade,  por  AR,  para  que  o  causídico  do

Município comparecesse até a Secretaria desta Corte (Diretoria Judiciária – 1.ª

Câmara Especializada Cível) para ser intimado pessoalmente, com a carga dos

autos, e cumprir a determinação de regularizar a aposição da assinatura no

Recurso, contudo, quedou-se inerte a parte, consoante certidão de fl. 80.

É o relatório. 

DECIDO
 

Encontrando-se  apócrifa  a  exordial  deste  Recurso  e

considerando  sua condição de inexistente, a consequência imediata é o não

conhecimento do Apelo.

A comunicação digital transformou o mundo. Redimensionou o

fenômeno  da  globalização,  lançando  nova  dinâmica  sobre  as  relações

negociais,  que  passaram  a  ocorrer  em  volume,  formato  e  tempo  jamais

imaginados. 

Também o Poder Judiciário vem se adequando a essa nova

realidade. Com a edição da Lei nº 11.419/06, dispondo sobre a informatização

do  processo  judicial,  passou  a  ser  admitido  o  uso  de  meio  eletrônico  na

tramitação  de  ações,  comunicação  de  atos  e  transmissão  de  peças

processuais.
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No  âmbito  desta  Corte,  estamos  em  franco  processo  de

virtualização de todo nosso acervo.

Contudo, na hipótese da assinatura digitalizada, normalmente

feita  mediante  o  processo  de  escaneamento,  conforme  já  consignado  pelo

Supremo  Tribunal  Federal,  há  "mera  chancela  eletrônica  sem  qualquer

regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio de

perícia técnica". 

 A reprodução de uma assinatura, por meio do escaneamento,

sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em que pode ser feita

por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original e inserida em

outros documentos, portanto, não há garantia alguma de autenticidade.

Não se trata de privilegiar a forma pela forma, mas de conferir

aos jurisdicionados, usuários das modernas ferramentas eletrônicas, o mínimo

de critérios para garantir a autenticidade e integridade de sua identificação no

momento da interposição de um recurso ou de apresentação de outra peça

processual. 

Não  encontra  ressonância  no  ordenamento  jurídico  pátrio  a

utilização da assinatura digitalizada para peticionamento no âmbito judicial, o

que difere da assinatura digital, regulamentada e permeada de uma série de

dispositivos eletrônicos de segurança.

Deste modo, não tendo a Edilidade atendido ao chamamento

desta Relatoria  para regularizar  o  seu Recurso,  com o aposicionamento da

assinatura do subscritor da peça, torna-se o Recurso Inexistente, razão pela

qual não pode ser conhecido. 

Diante  do exposto,  aplicando o art.  1.011,  I,  c/c  932,  III, do

CPC, NÃO CONHEÇO do Apelo. 

Publique-se. Intimações necessárias.
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João Pessoa, 26 de julho de 2017

  Juiz convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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