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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 

1012443-17.2015.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, é apelada MARIA MADALENA 

MORAES,

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a 

sentença. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 

PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 4 de abril de 2016. 

João Camillo de Almeida Prado Costa
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO N. 28336
APELAÇÃO N. 1012443-17.2015.8.26.0009
COMARCA: CAPITAL  FORO REGIONAL DE VILA PRUDENTE
JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: OTÁVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FRANCO
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELADA: MARIA MADALENA MORAES

PETIÇÃO INICIAL. Indeferimento. Processo julgado 
extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 
267, XI, do CPC, por reputar o magistrado que não há 
identidade entre o nome do advogado grafado na 
petição inicial e o da advogada que procedeu à 
assinatura eletrônica. Consideração, no entanto, da 
circunstância de que a advogada titular do certificado 
digital utilizado no caso está devidamente habilitada nos 
autos. Extinção do processo afastada, determinado o seu 
regular processamento. Sentença anulada. Recurso 
provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de fls. 56/58, de relatório adotado, que, em ação de cobrança, indeferiu a 

petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 267, XI, do Código de Processo Civil.

Sustenta o recorrente, em síntese, que é de rigor a anulação 

da r. sentença e o regular recebimento da petição inicial, porque seguiu ela 

acompanhada de procuração e substabelecimento outorgados tanto ao advogado que 

assinou a peça quanto à advogada que a distribuiu. Aduz que, estando ambos os 

advogados constituídos no instrumento de procuração, não há nenhuma justificativa 

para se considerar irregular a distribuição da ação.

O recurso é tempestivo e foi preparado.

É o relatório.

Versam os autos sobre ação de cobrança fundada em 

contrato de mútuo, que foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por reputar o d. 

juiz a quo que, não havendo identidade entre a assinatura digital constante da 

petição inicial enviada eletronicamente e o nome do advogado indicado como 

subscritor do documento, considera-se inexistente a petição inicial.

O recurso comporta provimento.
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É que a advogada que assinou digitalmente a petição inicial, 

Dra. Iara Faria Sanches (OAB/SP 246.381), está devidamente habilitada nos autos 

(fls. 10), por isso que não há se falar, no caso em exame, em aplicação da sanção 

prevista no artigo 37, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça já proclamou 

entendimento no sentido de 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, DJe 

1°.8.2013).

E, ainda que assim não fosse, é certo que a falta de 

apresentação de mandato pela parte constitui irregularidade passível de ser sanada, 

não ensejando de pronto o reconhecimento de que se cuida de ato processual 

inexistente aquele revestido de apontado vício, haja vista que imprescindível seja 

previamente concedida oportunidade ao interessado para que supra a falha 

verificada, pois “o ato praticado, nas instâncias ordinárias, por advogado sem 

instrumento de mandato nos autos, somente é de ser reputado inexistente após o juiz, 

ou o relator no tribunal, oportunizar o suprimento da irregularidade.” (REsp 

156102/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 10/08/1999).

Destarte, estando a advogada do autor que procedeu à 

assinatura digital devidamente habilitada nos autos (fls. 10), não há se reputar 

inexistente o ato processual por ela praticado, irrelevante, como assinalado, o fato de 

ter constado o nome de outro advogado na petição inicial (fls. 06), por isso que é de 

rigor o acolhimento da insurgência, o que faço para desconstituir a r. sentença de 

extinção e determinar o regular processamento do feito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para anular a r. 

sentença.

JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA

Desembargador Relator

(assinatura eletrônica)
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