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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1016864-84.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO 
BRADESCO CARTÕES S.A., é apelado AMAURI TAVARES DE ARRUDA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao 
recurso, anulada a sentença, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUCILA TOLEDO 
(Presidente sem voto), COELHO MENDES E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA 
MELATTO PEIXOTO.

São Paulo, 7 de junho de 2017.

Luiz Arcuri
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 5.143
Apelação: 1016864-84.2015.8.26.0224  Guarulhos
Apelante: Banco Bradesco Cartões S.A.
Apelado: Amauri Tavares de Arruda 

Juiz sentenciante: Mauro Civolani Forlin

PROCESSO CIVIL  REVELIA  CONTESTAÇÃO 
TORNADA SEM EFEITO  ADVOGADA DA RÉ TITULAR 
DO CERTIFICADO DIGITAL QUE CONSTA DA 
PROCURAÇÃO APRESENTADA  NULIDADE 
RECONHECIDA  Infere-se do exame dos autos que a 
Advogada que assina digitalmente a contestação integra a 
relação de advogados da procuração juntada pelo Banco-
réu neste processo, estando regular, nesses termos, a peça 
de defesa  O fato de seu nome não constar do final da 
contestação, por si só, não leva a ser considerada tal peça 
inexistente  Advogada, que assim como os demais que 
foram nominados na contestação, consta do instrumento 
público de procuração juntado pela ré aos autos  Revelia 
não verificada  Sentença anulada  Recurso provido.

- I -

A r. sentença de fls. 130/133, cujo relatório adoto, 

julgou parcialmente procedente o pedido da ação movida por Amauri Tavares 

de Arruda em face de Banco Bradesco Cartões S.A., para declarar inexigível o 

débito referido na inicial e condenar o réu ao pagamento ao autor da 

indenização por danos morais de R$ 10.000,00, com correção monetária da 

sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar do ato ilícito, com 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com essa decisão, o Banco-réu interpôs 

recurso alegando, em síntese, que a decretação da revelia se mostrou medida 
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com excesso de rigor já que, no processo digital, a assinatura é realizada por 

meio do certificado digital, independente da indicação do nome do advogado 

no final da peça; a advogada titular do certificado digital utilizado para 

assinar possui procuração nos autos, de forma que é hipótese de nulidade dos 

atos processuais praticados a partir de fl. 127; quanto ao mérito, não ocorreu 

fraude no uso do cartão e que este só é utilizado com a senha pessoal e 

intransferível; o apelado realizou as transações questionadas; se o débito está 

em aberto, a inscrição do nome em cadastro desabonador é lícita; houve 

regular exercício de direito e não há obrigação de indenizar; houve culpa 

exclusiva do consumidor; o valor da indenização deve ser reduzido (fls. 

135/148). 

Foram apresentadas contrarrazões às fls. 153/165, 

pugnando o autor pela manutenção da sentença. 

É o relatório.

- II -

Primeiramente, cumpre observar que não é hipótese de 

preclusão quanto ao decreto de revelia do réu (conforme arguido na resposta 

 fl. 155). As hipóteses de agravo de instrumento, na nova sistemática do 

Código de Processo Civil em vigor, são aquelas do artigo 1.015, I a XIII  e 

a decretação da revelia e desentranhamento da contestação não estão ali 

previstas, com o que incide o disposto no artigo 1.009, § 1º desse estatuto.

Infere-se do exame dos autos que foi determinado ao 

réu, por duas vezes, que regularizasse sua representação processual, sob a 
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consideração de que não haveria identidade entre o profissional titular do 

certificado digital utilizado para assinatura e o advogado indicado como 

autor da petição (fls. 89 e 117), sem notícia de atendimento.

Sobreveio, assim, a r. decisão de fl. 127, que tornou 

sem efeito a contestação apresentada.

E na r. sentença foram reconhecimentos os efeitos da 

revelia (fl. 131).

No caso, respeitado o entendimento do MM. Juiz 

sentenciante, não se verifica irregularidade, com relação à assinatura, na 

contestação apresentada.

No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no 

REsp 1347278, foi consignado pelo Ministro Luís Felipe Salomão:

“... 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 
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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

...

Dessa sorte, forçoso concluir que 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...” (g.n.).

E neste Egrégio Tribunal de Justiça já se decidiu:

“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” 

(Apelação 1012443-17.2015.8.26.0009  Relator Des. 

João Camillo de Almeida Prado Costa  J. 04 de abril de 

2016) (g.n.).
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Na hipótese, como se extrai da assinatura eletrônica 

constante da borda direita de fl. 116 (que acompanhou a contestação), a 

advogada que subscreveu digitalmente aludido documento é a Doutora 

Esther Gronau Luz, que foi regularmente constituída como advogada do réu, 

consoante se vê da procuração por instrumento público constante de fls. 

111/116.

Por meio da ferramenta do sistema SAJ “Mostrar 

peças sem efeito”, disponível para o julgamento, é possível verificar, na 

contestação tornada sem efeito, que a Advogada Esther Gronau Luz assinou 

digitalmente aludida peça de defesa.

Consta das “Propriedades do Documento”:

“Usuário: ESTHER GRONAU LUZ”

“Status: Assinatura válida”.

Nesses termos, insista-se, respeitado entendimento em 

sentido diverso, não há irregularidade na contestação apresentada quanto à 

representação processual da instituição financeira ré, que foi subscrita 

eletronicamente por advogada regularmente constituída por ela.

Como a r. sentença fez incidir os efeitos da revelia 

para acolher, ainda que parcialmente, o pedido, e não se tendo verificado tais 

consequências, é hipótese de acolher a questão prejudicial e anular o ato 

judicial em causa. Oportunamente, com o retorno dos autos à Instância de 

origem, a contestação apresentada deverá retornar aos autos e o processo terá 

seu regular seguimento.
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- III -

Em face do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento 

ao recurso para anular a r. sentença. 

LUIZ ARCURI
RELATOR
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