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São Paulo

Registro: 2016.0000183649

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2155722-71.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REDE D'OR 
SÃO LUIZ S/A - UNIDADE MORUMBI, é agravado HELIO JOSE POLLASTRINI 
PISTELLI.

ACORDAM, em 10ª 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 Exmos. Desembargadores ELCIO 
TRUJILLO (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.

São Paulo, 8 de março de 2016

J.B. PAULA LIMA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 2155722-71.2015.8.26.0000

Comarca: São Paulo  Foro Regional XI Pinheiros  2ª Vara Cível

Agravante: Rede D'Or São Luiz  Unidade Morumbi

Agravado: Helio José Pollastrini Pistelli

Voto n° 2915

Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais 
e morais. Responsabilidade civil. Erro médico. Patrona da 
agravante que assinou digitalmente a petição do agravo de 
instrumento, porém não consta como autora da petição. Titular do 
certificado digital que possui procuração nos autos. Óbice formal 
afastado. Decisão que indeferiu o pedido de nova perícia médica. 
Inconformismo em relação à ausência de especialidade do perito 
em cardiologia. Inexistência de manifestação ou impugnação da 
agravante quando foi nomeado o perito judicial. Questão preclusa. 
Insurgência apenas após laudo desfavorável. Decisão mantida. 
Recurso desprovido. 

Trata-se de agravo de instrumento, interposto 

em ação de indenização por danos materiais e morais, contra decisão copiada 

a fls. 19/20, que indeferiu a realização de nova perícia médica, entendendo 

que o laudo apresentado pelo perito designado é satisfatório, não impugnada 

a nomeação em tempo oportuno. 

Inconformada, a agravante postula nova perícia 

médica, tendo em vista que o perito deverá comprovar a sua especialidade na 

matéria a ser aferida no laudo, mediante certidão do órgão profissional 

competente. Afirma, ainda, que não se trata de mero inconformismo, e sim da 

necessidade de maiores esclarecimentos no âmbito da cardiologia para 

melhor elucidação dos fatos. 
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Indeferido o efeito suspensivo a fls. 838/839.

Contraminuta de agravo de instrumento a fls. 

846/850. 

Manifestação do agravado a fls. 853/856, 

afirmando a insubsistentes as razões do agravo, pois firmadas por advogado 

cuja identidade não corresponda à da titular do certificado digital, e que o 

presente agravo de instrumento fora assinado digitalmente pela Dra. Alice 

Alves e Silva, patrona  desprovida de representação do recorrente (fls. 2 e 

15). 

É o relatório. 

Primeiramente, a tese de que o advogado titular 

do certificado digital deve possuir obrigatoriamente procuração nos autos, 

sendo irrelevante que seu nome esteja ou não grafado na petição, tem 

acolhida na jurisprudência pacífica do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA.

Nesse sentido, frise-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
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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.”

(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1261110-RJ. Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. 

Terceira Turma. DJe em 02/12/2015). 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO 

PARA AFASTAR O ÓBICE DA 

IRREGULARIDADE DA ASSINATURA 

DIGITAL E PASSAR À ANÁLISE DO 

AGRAVO REGIMENTAL. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 

7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 1.- Afasta-se o óbice da 

irregularidade formal da assinatura digital 

tendo em vista que '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' (AgRg no REsp 

1.347.278/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

19/06/2013, DJe 01/08/2013). 5.- Embargos de 

Declaração acolhidos, para passar à análise 

do Agravo Regimental, ao qual se nega 

provimento"

(EDcl no AgRg no AREsp 155.439/PI, Rel. 

Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, DJe em 12/11/2013).
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“Quando a petição é apresentada por meio 

eletrônico, é irrelevante, para se conhecer do 

recurso, eventual assinatura no documento 

físico ou, até mesmo, a ausência dela. Nesses 

casos, a validade e existência do documento 

estão condicionadas à existência de 

procuração ou substabelecimento outorgado 

ao titular do certificado digital, ou seja, ao 

advogado que assinou digitalmente a petição.” 

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AI nº 

1.165.174 - SP, 3ª Turma, Rel. Min. JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, DJe em 16/09/2013).

Nesse passo, a agravante, a fls. 863/864, 

demonstra que as razões do agravo estão firmadas digitalmente pela Dra. 

Alice Alves e Silva, a qual consta no substabelecimento a fls. 141 dos autos 

do processo originário. 

Assim sendo, a ausência do nome da patrona 

ao final do agravo de instrumento não passa de mero erro material, pois 

aquela profissional é regularmente constituída pelo agravante. 

Dessa forma, afastado o óbice, passa-se à 

analise do mérito. 
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Pretende a agravante a realização de nova 

prova pericial, sob o fundamento de que é necessário laudo médico elaborado 

por perito especializado em cardiologia, nos termos do artigo 145, §2º, do 

Código de Processo Civil, que determina que os peritos comprovem sua 

especialidade na matéria mediante certidão do órgão profissional competente. 

Todavia, conforme bem asseverado na decisão 

“a quo”, o perito judicial foi nomeado em 24 de março de 2015, em decisão 

saneadora. 

Assim, mister salientar que contra referida 

decisão não houve impugnação ao perito, de modo que preclusa tal pretensão. 

Ressalta-se, ainda, que a escolha do perito é 

prerrogativa do juiz, lastreada em confiança e conhecimento científico do 

indicado, e que a impugnação com fundamento na suposta ausência de 

conhecimento específico do perito apenas foi realizada após a juntada aos 

autos de laudo desfavorável à agravante. 

Oportuna a transcrição de trecho do acordão 

nos autos do Agravo de Instrumento sob o nº 2004995-03.2015.8.26.0000, de 

relatoria da Desembargadora ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, na 

Colenda 6ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 

caso bastante semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de 

indenização por danos morais. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Agravo de Instrumento nº 2155722-71.2015.8.26.0000 - São Paulo - VOTO Nº 2915 -  8/8

Responsabilidade civil por erro médico. 

Impugnação ao laudo pericial com pedido de 

anulação. Alegação de que o perito não é 

habilitado. Inexistência de manifestação 

anterior da requerida, quando da nomeação 

do perito judicial. Insurgência apenas após 

apresentação de laudo desfavorável. 

Inadmissibilidade da denominada nulidade de 

algibeira. Decisão mantida. Recurso 

desprovido. (...) Nesse contexto, entende-se 

inadmissível a denominada nulidade de 

algibeira, em que se deixa de alegar nulidade 

em momento oportuno para, após, quando de 

interesse da parte, seja ela alegada como 

fundamento de nulidade processual.” (grifo 

nosso). 

Bem por isso nenhum reparo merece o 

decisório vergastado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso. 

J.B. PAULA LIMA

    RELATOR 
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