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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

AC ÓRDÃ O

Agravo Interno – nº. 0000911-71.2015.815.0461

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Agravante: Banco Itáu Unibanco S/A – Advs.: Antônio Braz da Silva (OAB/PB nº
12.450-A) e outros.

Agravado:  Josenaldo  de  Melo  Gois  -  Adv.:  Tatiana  Cardoso  de  Souza  Sena
Rodrigues (OAB/PB nº 13.867-B)

EMENTA:  AGRAVO  INTERNO.  RECUSO
SUBSCRITO  POR  PROCURADOR  SEM
HABILITAÇÃO.  PRAZO  PARA  REGULARIZAR
REPRESENTAÇÃO  CONCEDIDO,  ART.  76  DO
CPC/2015.  NÃO  ATENDIMENTO.  RECURSO
INADMISSÍVEL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
INTELIGÊNCIA  DOS  ARTS.  76,  §2º,  I,  C/C
1.011,  I,  e  932,  III,  TODOS DO CPC/2015.
PRECEDENTES  DO  STJ.  NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados. 

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em não  conhecer  do  agravo
interno.

Relatório

Trata-se  de  Agravo  Interno interposto  pelo  Banco
Itáu Unibanco S/A em face de decisão monocrática de fls. 225/228, que
não conheceu do recurso apelatório (fls. 155/163) em razão da ausência
de regularidade da representação processual.
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Inconformada,  a  instituição  financeira,  ora  agravante
(fls.  230/237)  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  recurso
apelatório.

 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. 241.

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 de modo correto, pois juntou substabelecimento com
inserção de imagem digitalizada no campo da assinatura (fl. 204).

Alega  o  agravado  inicialmente  que  houve  a

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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regularização  do  vício  apontado,  subsidiariamente,  aduz  que  houve
violação  ao  princípio  da  primazia  do  julgamento  do  mérito,  sob  o
fundamento de que é uma prática nova deste tribunal o fato de não ser
aceito  substabelecimento  digitalizado,  logo  antes  de  não  conhecer  do
recurso monocraticamente, deveria ter sido oportunizado novo prazo para
a regularização do vício.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado foi
devidamente chamado aos autos para regularizar a situação processual,
conforme imposição legal  (art.  932,  parágrafo único do CPC/2015),  no
entanto,  esse  trouxe  aos  autos, substabelecimento  com  imagem
digitalizada,  inserida no campo da assinatura,  o  que não demonstra a
autenticidade da assinatura, e logo, não supre o vício de representação. 

Convém ressaltar,  não se tratar de um entendimento
novo  deste  Tribunal,  pois  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui
entendimento consolidado no sentido de que considera-se inexistente o
recurso  apresentado  sem a  assinatura  original  do  advogado  da  parte,
ensejando o seu não conhecimento. Em outras palavras, “a ausência de
aposição  de  assinatura  original  na  peça  recursal,  mesmo  após
oportunizado  prazo  para  o  saneamento  dessa  irregularidade,
consubstancia o não preenchimento do pressuposto recursal  atrelado à
regularidade  formal,  ficando,  com  isso,  obstado  o  conhecimento  do
presente recurso.” (TJDF; Rec 2014.01.1.041433-4; Ac. 812.462; Primeira
Turma Cível; Relª Desª Simone Lucindo; DJDFTE 25/08/2014; Pág. 37).

Logo, não há o que se modificar na decisão proferida,
visto que fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ e no nosso
Código de Processo Civil vigente.

Neste sentido é a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  PETIÇÃO  DO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  INTERPOSTA  MEDIANTE  CÓPIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. -  É inexis t e n t e  recurs o  apr e s e n t a d o  p o r  me i o  d e  cópia nã o  au t e n t i c a d a  ou se m  a assinatura origin a l  d o
a
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dvog
a
d
o
 da  par t e . -  Agravo  não  provido.  (AgRg  no  Ag
1352081/SP,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  16/12/2010,  DJe
02/02/2011). 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Nã o  s e  c o n h e c e  d e  recurs o  e m  qu e  é apr e s e n t a d a  som e n t e  cópia reprográfica se m  au t e n t i c a ç ã o  ou assinatura origin a l  d o
a
dvog a d o. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg
no  Ag  1338608/PR,  Rel.  Ministro JOÃO  OTÁVIO  DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2011,
DJe 23/05/2011). 

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  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  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. 1. SUBSTABELECIMENTO COM ASSINATURA
DIGITALIZADA  OU  "ESCANEADA".  DIFERENÇA  EM
RELAÇÃO À ASSINATURA DIGITAL.  IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. VÍCIO INSANÁVEL
NESTA INSTÂNCIA. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.  "Nas  hipóteses  em  que  se  cuida  de  assinatura
digitalizada ou 'escaneada', e não de assinatura digital,
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não há como se aferir seguramente a autenticidade do
substabelecimento  em  favor  do  advogado  que
subscreveu o especial" (AgRg no AREsp n. 471.037/MG,
Rel.  Ministro  Luis  Felipe  Salomão,  Quarta  Turma,
julgado em 27/5/2014, DJe 3/6/2014).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt  no  AREsp  931.279/PE,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
14/02/2017, DJe 24/02/2017)

No  mesmo  sentido,  a  seguinte  ementa  de  decisão
judicial da lavra do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO:  CHANCELA  ELETRÔNICA:  EXIGÊNCIA  DE
REGULAMENTAÇÃO DO SEU USO PARA RESGUARDO DA
SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Assente o entendimento do Supremo Tribunal de que
apenas  a petição em que o advogado tenha firmado
originalmente sua assinatura tem validade reconhecida.
Precedentes. 
2. No caso dos autos, não se trata de certificado
digital ou versão impressa de documento digital
protegido por certificado digital; trata-se de mera
chancela eletrônica sem qualquer regulamentação
e cuja originalidade não é possível afirmar sem o
auxílio  de  perícia  técnica.  3.  A  necessidade  de
regulamentação  para  a  utilização  da  assinatura
digitalizada  não  é  mero  formalismo  processual,
mas,  exigência  razoável  que  visa  impedir  a
prática de atos cuja responsabilização não seria
possível2.

Desse modo, julgo indevida qualquer reconsideração e
ratifico todos os termos do decisum de fls. 225/228.

Diante  do  exposto, NÃO  CONHEÇO  DO  AGRAVO
INTERNO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do

2 (AI 564765, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 14/02/2006, DJ 17-03-
2006 PP-00015 EMENT VOL-02225-07 PP-01362 RTJ VOL-00201-01 PP-00384 RDECTRAB v. 13, n.
142, 2006, p. 102-106 REVJMG v. 57, n. 176/177, 2006, p. 469-472).
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julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
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 fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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