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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1001144-72.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante BANCO PANAMERICANO S/A, é apelado JOAO DIMITROV 
RIBEIRO (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) e ANTONIO 
NASCIMENTO.

São Paulo, 4 de maio de 2017.

Vianna Cotrim
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: BANCO PANAMERICANO S/A 
APELADO: JOAO DIMITROV RIBEIRO
COMARCA: SÃO PAULO

EMENTA: Alienação fiduciária  Busca e 
apreensão  Assinatura digital que não confere 
com o nome dos advogados grafados na petição  
Irrelevância  Certificado digital necessidade 
apenas de o signatário ter procuração nos autos. 
Extinção afastada - Recurso provido. 

VOTO N° 36.874
(recurso digital)

Ação de busca e apreensão decorrente de 

alienação fiduciária, julgada extinta sem resolução de mérito pela 

sentença de fls. 26/28, com fundamento nos artigos 485, IV do Código 

de Processo Civil, por entender o i. magistrado que o advogado 

indicado como autor da petição deve ser o titular do certificado digital 

sob pena de considerar-se a petição inexistente. 

Apela o autor alegando que o titular do 

certificado tem procuração nos autos, não havendo que se falar em 

extinção do processo. Assevera que conforme disciplina o artigo 321 o 

i. juiz deveria conceder prazo de 15 dias para que tal defeito fosse 

sanado.

Processado o recurso e sem contrarrazões, 

subiram os autos sobrevindo o recebimento do reclamo.
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É o relatório. 

Narra a inicial que o apelado firmou contrato 

de financiamento para aquisição de bem com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia, deixando de cumprir com as contraprestações 

vencidas a partir de 28/09/2016.

A ação de busca e apreensão foi julgada 

extinta em razão de o titular do certificado digital não ter seu nome 

grafado na petição inicial. 

O processo eletrônico é disciplinado pela lei 

11.419/06 que determina em seu artigo 2º:

“O envio de petições, de recursos e a prática de 

atos processuais em geral por meio eletrônico serão 

admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma 

do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento 

prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos 

órgãos respectivos.”

No processo digital é facultado ao titular do 

certificado digital assinatura das petições desde que tenha procuração 

nos autos, o que ocorre no caso dos autos conforme se verifica a fls. 4. 

Neste sentido já se manifestou o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:
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*PETIÇÃO INICIAL - Processo eletrônico - 

Demanda extinta sem julgamento do mérito em virtude do 

nome, da advogada, grafado na exordial ser diverso da 

detentora da assinatura digital - Irrelevância - Hipótese em 

que se faz necessário apenas que a signatária tenha 

procuração nos autos - Sentença anulada - Determinado o 

regular processamento da demanda - Recurso provido*.” 

(TJSP - Apelação n° 1009677-25.2014.8.26.0009 - 21ª 

Câmara da Seção Direito Privado - Relator Des. Maia da 

Rocha - j. 13/04/2015).

PETIÇÃO ELETRÔNICA - Assinatura digital que 

não confere com o nome do titular do certificado digital que 

assinou a petição - Alegação de recurso inexistente - 

Descabimento - Certificado digital pertencente a advogado 

com procuração nos autos - Preliminar afastada - Recurso 

improvido. (TJSP - Apelação n° 2130462-26.2014.8.26.0000 

- 2ª Câmara da Seção Direito Privado - Relator Des. Alvaro 

Passos - j. 14/04/2015).

É entendimento também do Superior 

Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE EM RECURSO ESPECIAL. 

CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. 

EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. 
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1. A atribuição de efeitos infringentes aos 

embargos de declaração é possível, em hipóteses 

excepcionais, para corrigir premissa equivocada no 

julgamento, bem como nos casos em que, sanada a 

omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da 

decisão surja como consequência necessária. 

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 

1.347.278/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (DJe 

1º/8/2013), consolidou entendimento no sentido de que, em 

se tratando de petição eletrônica dirigida ao STJ, é 

necessário que haja procuração nos autos outorgada ao 

advogado titular da assinatura digital, independentemente 

de seu nome constar na peça.

3. Embargos de declaração acolhidos, com 

efeitos modificativos, para, dando provimento ao agravo 

regimental, determinar a reautuação do agravo como 

recurso especial. EDcl no AgRg no AREsp 234815 / RJ - 3ª 

Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva  - j.  

08/05/2014 - DJE 15/05/2014) 

Ainda se assim não fosse, conforme dispõe 

o artigo 9º da resolução 551/2011 do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo que regulamenta o processo eletrônico, possibilita a 

concessão de prazo para correção da irregularidade: 

“A correta formação do processo eletrônico é 
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responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá: 

III - fornecer a qualificação dos procuradores; Parágrafo 

único. Caso verifique irregularidade na formação do 

processo que impeça ou dificulte sua análise, o Magistrado 

poderá abrir prazo ao peticionário para que promova as 

correções necessárias.”

Nesse diapasão, à vista do art. 321 do 

NCPC, e do conceito de máximo aproveitamento dos atos processuais, 

em caso de defeitos ou irregularidade da petição inicial, o juiz 

determinará que o autor emende ou a complete indicando com 

precisão o que deve ser corrigido.   

Nesse contexto, preservado o 

convencimento do i. magistrado, a r. sentença de primeiro grau 

comporta reforma, pois o advogado titular do certificado digital possui 

procuração nos autos, portanto apto a assinar a petição, nada havendo 

a ser alterado. 

Pelo exposto, por esses fundamentos, dou 

provimento ao recurso. 

VIANNA COTRIM
RELATOR
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