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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1006176-29.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO & COMÉRCIO 
LTDA, é apelado ADRIANO SANTOS GONÇALVES 32593616857 - ME.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE 
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2016.

Tasso Duarte de Melo
relator

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO Nº 1006176-29.2015.8.26.0009

COMARCA: SÃO PAULO  2ª VARA CÍVEL (F REG VILA PRUDENTE)

APELANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

& COMÉRCIO LTDA.

APELADO: ADRIANO SANTOS GONÇALVES 32593616857 ME 

V O T O Nº 20200

COBRANÇA. Processo digital. Divergência entre o nome 
do advogado grafado na petição inicial e o do titular do 
certificado digital. Irrelevância. Advogado subscritor 
(assinou digitalmente) que detém procuração nos autos. 
Ausência de irregularidade formal. Exegese da Lei nº 
11.419/06. Sentença anulada, afastando-se o decreto de 
extinção.

Recurso provido.

Trata-se de apelação (fls. 44/50) interposta por 

PERFORMANCE TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO 

LTDA. nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de  ADRIANO 

SANTOS GONÇALVES 32593616857 ME, contra a r. sentença (fls. 40/42) 

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Vila 

Prudente, Comarca de São Paulo, Dr. Otávio Augusto de Oliveira Franco, 

que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, 

inc. IV, do CPC, por considerar inexistente a petição inicial, ante a 

divergência entre o nome do advogado grafado na petição inicial e o do 

titular do certificado digital.

Sustenta a Apelante que, verificada eventual 

irregularidade formal, deveria o juízo a quo, ao menos, ter determinado a 

emenda da petição inicial (art. 284 do CPC), evitando-se a extinção precoce 

do feito; que os dois advogados, tanto o com nome grafado na petição 

inicial, quanto o titular do certificado digital, constariam na procuração; que 

seria indiferente o nome que constou na petição inicial; que o juízo a quo 

teria violado o princípio da colaboração. Pugna pela reforma da r. sentença, 

com o retorno dos autos à origem.
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Sem contrarrazões.

É o relatório.

O recurso deve ser provido.

A assinatura eletrônica é forma de inequívoca de 

identificação do advogado signatário da petição inicial e demais atos 

processuais eletrônicos, vinculando o advogado titular do certificado digital 

ao documento chancelado, leia-se subscritor da peça.

Na espécie, não há irregularidade formal, pois o 

advogado que subscreveu a petição inicial mediante assinatura eletrônica é 

detentor de procuração nos autos, ainda que seu nome não esteja grafado 

da petição inicial.

A existência de procuração nos autos outorgando 

poderes ao titular do certificado digital é o que basta para o aperfeiçoamento 

do ato processual eletrônico, na forma da Lei nº 11.419/2006.

Neste sentido, precedente da Corte Especial do C. 

Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO 
TITULAR DO CERTIFICADO DIGITAL SEM PROCURAÇÃO NOS 
AUTOS. DESCUMPRIMENTO DA LEI 11.419/2006 E DA 
RESOLUÇÃO N. 1/2010, DA PRESIDÊNCIA DO STJ. 
IRRELEVÂNCIA, NO ENTANTO, DA AUSÊNCIA DE MENÇÃO 
DO NOME DO SIGNATÁRIO DIGITAL NA PETIÇÃO REMETIDA 
ELETRONICAMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.  1. A 
prática eletrônica de ato judicial, na forma da 
Lei n. 11.419/2006, reclama que o titular do 
certificado digital utilizado possua procuração 
nos autos, sendo irrelevante que na petição 
esteja ou não grafado o seu nome.  2. A 
assinatura digital destina-se à identificação 
inequívoca do signatário do documento, o qual 
passa a ostentar o nome do detentor do 
certificado digital utilizado, o número de série 
do certificado, bem como a data e a hora do 
lançamento da firma digital. Dessa sorte, o 
atendimento da regra contida na alínea a do 
inciso III do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei n. 
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11.419/2006 depende tão somente de o signatário 
digital possuir procuração nos autos. Precedente 
da 3ª Turma: EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 
1.234.470/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 
10/04/2012, DJe de 19/04/2012. 3. Ademais, o 
parágrafo 2º do art. 18 da Res. 1/2010, da 
Presidência do STJ preconiza que 'o envio da 
petição por meio eletrônico e com assinatura 
digital dispensa a apresentação posterior dos 
originais ou de fotocópias autenticadas'. 4 . Na 
espécie, porém, o titular do certificado digital 
utilizado para a assinatura digital da petição do 
agravo regimental não possui procuração nos 
autos, conforme atestado pela Coordenadoria da 
Quarta Turma. 5. Agravo regimental não provido.” 
(AgRg no REsp 1.347.278 Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/06/2013, 
DJe 1°/08/2013) (destaques acrescentados)

E mais recentemente, apoiando-se no precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS 
INFRINGENTES. ÓBICE DA IRREGULARIDADE DA 
ASSINATURA DIGITAL. SUPERADO. EXIBIÇÃO DE 
EXTRATOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE DA RELAÇÃO 
JURÍDICA ALEGADA. INCUMBÊNCIA DOS AUTORES. 
REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O óbice da 
irregularidade formal da assinatura digital deve 
ser afastado, pois o titular do certificado 
digital demonstrou que possui procuração nos 
autos, sendo irrelevante que o seu nome esteja ou 
não grafado na petição encaminhada. Precedente da 
Corte Especial. (...)  5. Embargos de declaração 
acolhidos com efeitos modificativo, para conhecer 
do agravo regimental. Agravo regimental não 
provido.” (EDcl no AgRg no REsp nº 1.261.110-RJ, 
3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, DJe 
02/12/2015) (destaques acrescentados)

Por ser assim, inexistente irregularidade formal, de 

rigor a anulação da r. sentença, para afastar o decreto de extinção e 

determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
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Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.

TASSO DUARTE DE MELO
                Relator


		2016-02-18T14:37:43+0000
	Not specified




