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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Agravo Interno – nº. 0001282-64.2014.815.0301

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Agravante:  Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. -
Advs.: João Alves Barbosa Filho (OAB/PB nº 4.246-A) e Suelio Moreira
Torres (OAB/PB nº 15.477).

Agravado:  José  de  Oliveira  –  Advs.:  Mayara  Queiroga  Wanderley
(OAB/PB nº 18.791) e outros.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO  CONHECEU  APELAÇÃO
CÍVEL.  RECURSO  SUBSCRITO  POR  ADVOGADO
SEM HABILITAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. PARTE
DEVIDAMENTE INTIMADA PARA SANAR O VÍCIO.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE
ALTERAR  A  DECISÃO  AGRAVADA.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  agravo

interno.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto  pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. em face de
decisão  monocrática  de  fls.  113/116,  que  não  conheceu  do  recurso
apelatório  (fls.  65/69)  em  razão  da  ausência  de  regularidade  da
representação processual.

Inconformada, a agravante aduziu, em síntese, que a
decisão proferida  não deve prevalecer, porquanto evidenciada a regularização
da representação no curso do processo, sendo imotivado o não conhecimento do
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recurso apelatório.

Defendeu ainda, o excesso de formalismo da decisão e que a
intimação para cumprimento da diligência, foi realizada de forma genérica, não
especificando qual seria o defeito de representação.

 Ao final,  requereu  o  provimento  do  recurso,  com a
consequente reforma da decisão.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  recorrido  não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 125.

É o relatório.

VOTO

De plano, vislumbro que o presente recurso não merece
provimento, porquanto não foram apresentados argumentos capazes de
afastar  a  fundamentação  jurídica  em  que  se  embasou  a  decisão
internamente agravada, conforme veremos.

Conforme narrado,  a decisão agravada não conheceu
do apelo interposto pelo agravante, nos termos do art. 76, § 2°, I,  do
NCPC1, posto que aludido recurso, foi assinado por advogado sem poderes
de  representação,  e  embora  tenha  sido  intimado  para  sanar  a
irregularidade na representação, nos termos do art. 932, parágrafo único,
do NCPC, não o fez.

Quanta  a  alegação  de  que  houve  excesso  de
formalismo  na  decisão,  e  de  que  a  intimação  para  cumprimento  da
diligência era genérica, tais argumentações não merecem prosperar, visto
que a decisão objurgada resta esmerada na  jurisprudência dos tribunais
superiores, e o despacho de fls. 89, foi bastante claro ao expor os motivos
e  fundamentar  a  necessidade  de  se  regularizar  a  representação

1“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o
processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o (...)

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou 
tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”.
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precessual.

A fim de melhor elucidar os fatos, segue-se trecho do
referido despacho: 

“Compulsando os presentes autos, constata-
se que na Apelação (fls. 65/69), o patrono do
recorrente recebeu poderes de representação
por meio de procuração e substabelecimento
com  assinaturas  escaneadas/digitalizadas
(fls. 38, 41, 42, 49 e 70), o que não confere
nenhuma  garantia  de  existência  do  ato,  já
que  essa  não  pode  ser  confundida  com  a
assinatura  digital,  a  qual  ampara-se  em
certificado  digital  emitido  por  autoridade
credenciada2.

Desta  forma,  considerando  a  nova  sistemática
adotada pelo Novo Código de Processo Civil, que
dá primazia ao julgamento do mérito da causa e
veda o julgamento surpresa, sem a oitiva prévia
das partes, determino, com base no disposto no
art.  932,  parágrafo  único,  do  CPC/2015,  a
intimação  da  recorrente,  para,  no  prazo  de  5
(cinco) dias,  corrigir  o  defeito  de representação,
sob pena de não conhecimento do apelo.”. (grifei).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos do
Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  ASSINATURA
DIGITALIZADA. DEFEITO FORMAL. INEXISTÊNCIA
DO  RECURSO.  SÚMULA  115/STJ.  ART.  13  DO
CPC/1973.  INAPLICABILIDADE  NAS  INSTÂNCIAS
SUPERIORES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.[…]
2. "A assinatura digitalizada - ou escaneada -, por
se  tratar  de  mera  inserção  de  imagem  em
documento,  não  se  confunde  com  a  assinatura

2
PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  IRREGULARIDADE  NA  REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA DIGITALIZADA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO CPC/73. RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao entendimento de que, por se tratar de mera inserção de imagem em documento, a assinatura
digitalizada  ou  escaneada  não  se  confunde  com  a  assinatura  digital  baseada  em  certificado  digital  emitido  por  autoridade  certificadora
credenciada,  nos termos  do art.  1º,  §  2º,  III,  a,  da Lei n 11.419/2006.  Por conseguinte,  a  inserção  de assinatura  escaneada em determinado
documento, obtida a partir de outro documento original, não confere nenhuma garantia quanto à sua autenticidade em relação ao signatário. É o
caso. (AgRg no AREsp 741.172/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016)
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digital baseada em certificado digital emitido por
Autoridade Certificadora credenciada, prevista no
art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006" (AgRg
no  Aresp  n.  439.771/PR,  Relator  Ministro  Luis
Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). Precedentes.
[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 991.585/BA, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/02/2017, DJe 01/03/2017) 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PETIÇÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL.
ASSINATURA  DO  ADVOGADO  SUBSCRITOR
ESCANEADA.  IMPOSSIBILIDADE.  PETIÇÃO
APÓCRIFA. 1. Considera-se apócrifo recurso cuja
subscrição  é  feita  com  assinatura  escaneada,
tendo em vista  a impossibilidade de aferição de
sua  autenticidade.  2.  Agravo  regimental
desprovido.  (AgRg  no  AREsp  745.489/SC,  Rel.
Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016)

Desse modo, julgo indevida qualquer reconsideração e
ratifico todos os termos do decisum de fls. 113/116.

Diante do exposto, NEGO  PROVIMENTO ao Agravo
Interno, mantendo-se na íntegra a decisão internamente agravada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
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Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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