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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1006669-69.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é 
apelado SERGIO DE SOUSA DIAS (NÃO CITADO).

ACORDAM, em 26ª 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 
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA 
COTRIM.

São Paulo, 15 de setembro de 2016.

BONILHA FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO nº 1006669-69.2016.8.26.0009

COMARCA: SÃO PAULO

APELANTE: FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS 

APELADO: SERGIO DE SOUSA DIAS

Juiz de 1º grau: Otávio Augusto de Oliveira Franco

VOTO Nº 8737

Apelação. Busca e Apreensão. Extinção sem 
julgamento do mérito. Divergência entre o nome 
dos advogados gravados na petição inicial e o da 
advogada, que assinou digitalmente a transmissão 
do documento. Irrelevância. Hipótese em que a 
advogada titular do certificado digital está 
regularmente constituída nos autos. Extinção do 
processo afastada, determinado o seu regular 
processamento. Sentença anulada. Recurso 
provido.

Trata-se de apelação interposta nos 

autos da ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face da r. 

sentença de fls. 30/32, 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, que assinou a transmissão 

eletrônica do documento.

Irresignada, insurge-se a Instituição 

Financeira, sustentando ser totalmente descabida a rejeição da 
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peça exordial, em decorrência de constar nome de um advogado 

na petição física e assinatura digital de outro, se, como no caso, 

a advogada que assinou a transmissão eletrônica encontra-se 

regularmente substabelecida nos autos, conforme se pode 

verificar do documento acostado às fls. 10. Afirma que o Superior 

Tribunal de Justiça já se manifestou considerando como 

irrelevante a grafia descrita no documento físico. Acrescenta 

que, nos termos dos 317 e 321, do NCPC, verificada a ausência 

de pressupostos processuais o magistrado deve conceder prazo 

para regularizar, sob pena de cerceamento do direito de defesa. 

Pugna pela reforma da r. sentença. 

Sem contrarrazões, posto ainda não 

instaurada a relação processual, tendo em vista a ausência de 

citação da parte contrária.

É o relatório. 

Segundo se depreende da petição 

inicial, trata- se de uma ação de Busca e Apreensão, fundada no 

Decreto-lei n. 911/1969, tendo por objeto o veículo marca 

HONDA, modelo CITY SEDAN (N. GERAÇÃO) LX - CVT 1.5 16V 

(FLEX) 4P, ano 2015, cor prata, placa FAF5464 (fls. 03). 

Ao realizar o exame dos requisitos de 

admissibilidade da ação, o Juízo monocrático houve por bem 

extinguir o processo, com fundamento no art. 267, IV, do CPC, 

em razão dos nomes dos advogados, grafados na petição inicial, 

não conferirem com o nome da titular do certificado digital 

utilizado para assinar a transmissão eletrônica do documento.

Conforme dispõe a Lei nº 11.419/06, 

que regula o processo eletrônico: 

“O uso de meio eletrônico na transmissão 
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de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças 

processuais será admitido nos termos desta Lei. 

§ 2º - Para o disposto nesta Lei, considera-

se: 

III- assinatura eletrônica as seguintes 

formas de identificação inequívoca do signatário: 

a) assinatura digital baseada em certificado 

digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei 

específica; 

b) mediante cadastro do usuário no Poder 

Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” 

Este Egrégio Tribunal de Justiça, 

regulamentou a matéria pela Resolução nº 551/11, que dispõe: 

“Art. 5º - A autenticidade e integridade dos 

atos e peças processuais deverão ser garantidas por sistema de segurança 

eletrônica, mediante uso de certificação digital (ICP-Brasil Padrão A3). 

§ 1º Os documentos produzidos de forma 

eletrônica deverão ser assinados digitalmente por seu autor, como garantia 

da origem e de seu signatário. 

§ 2º Os documentos digitalizados deverão 

ser assinados ou rubricados: 

I - no momento da digitalização, para fins 

de autenticação; 

II - no momento da transmissão, caso não 

tenham sido previamente assinados ou rubricados. 

Art. 6º - É de exclusiva responsabilidade do 

titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua 
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identidade digital, não sendo oponível, em nenhuma hipótese, alegação de 

seu uso indevido”. 

No caso em apreço, tanto os 

advogados cujos nomes estão grafados na petição inicial, como 

a titular da assinatura digital, possuem poderes outorgados pela 

parte, conforme procuração e substabelecimento de fls. 08/10. 

E isso é o quanto basta para o 

atendimento da regra contida na alínea “a”, do inciso III, do §2º, 

do art. 1º, da Lei nº 11.419/06, segundo a jurisprudência do C. 

STJ sobre a matéria: 

“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. 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. 
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Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

19/06/2013, DJe 1°/08/2013). 

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). 

Vê-se, portanto, que o próprio STJ 

superou o entendimento anterior, restando pacificado, 

hodiernamente, que, o atendimento à regra contida na alínea "a" 

do inciso III do parágrafo 2º, do artigo 1º, da Lei n. 11.419/2006, 

depende tão somente de possuir procuração nos autos o 

signatário da petição enviada eletronicamente, com a utilização 

de certificado digital, ainda que na peça não esteja grafado o seu 

nome.

Sobre o tema, vale destacar trecho 

do EREsp 1331154/SP, da Relatoria da Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 07/08/2013: 

“Num desses casos, acima mencionado 

como um dos arestos paradigmas (REsp. 919.457/RS), a Sexta Turma, em 

julgamento no qual participei com voto vogal, entendeu ser superável o 

vício, porque a existência de procuração nos autos em nome do patrono 
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que assinava a petição era suficiente ao intuito da representação 

processual e de seus efeitos na defesa da parte. ... Com efeito, numa das 

últimas sessões do semestre passado, esta Corte Especial apreciou a 

mesma tese no julgamento afetado do Ag.Rg. no Recurso Especial n.º 

1.347.278/RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, ocasião em que 

o eminente relator defendeu com o acerto de costume: ...' Dessa maneira, 

estou convencido de que, à luz do disposto no parágrafo 2º do artigo 18 da 

Res. 1/2010, da Presidência do STJ, o atendimento à regra contida na 

alínea "a" do inciso III do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei n. 11.419/2006 

depende tão somente de possuir procuração nos autos o signatário da 

petição enviada eletronicamente, com a utilização de certificado digital, 

ainda que na peça não esteja grafada o seu nome. Isso porque a 

assinatura digital, lançada a partir da chave privada do usuário, anexa ao 

documento um código que se assemelha a uma "marca", ou "sinal", 

conferindo autenticidade ao ato praticado pelo signatário da firma digital; 

ostenta também de forma clara o nome do titular do Certificado Digital, e o 

código de certificação, o que afasta também qualquer alegação de tratar-se 

de documento apócrifo.”

Em sendo assim, não há razão para 

se exigir que o nome da advogada que assinou digitalmente a 

transmissão eletrônica do documento esteja grafado na petição 

inicial.

Impõe-se, pois, a anulação da 

sentença monocrática, para que o feito possa retornar à Vara de 

origem e ter o seu regular prosseguimento.

Pelo exposto, dou provimento ao 

recurso.

BONILHA FILHO
Relator

Assinatura Eletrônica
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