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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2239081-16.2015.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante 
BASEQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., é agravado MAN INDÚSTRIA 
QUÍMICA LTDA.

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não Conheceram do recurso. 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 SEBASTIÃO JUNQUEIRA.

São Paulo, 14 de dezembro de 2015. 

Mario de Oliveira
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 23.699
AGRV.Nº: 2239081-16.2015.8.26.0000
COMARCA: BAURU (4ª V.C.)
AGTE.  : BASEQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
AGDO.  : MAN INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

Recurso  Agravo de instrumento  Peças obrigatórias e 
necessárias  Inteligência do art. 525, do CPC  Cópia 
ou certidão da procuração/substabelecimento outorgada 
ao patrono da agravante titular do certificado digital  
Ausência que não permite o conhecimento da 
irresignação  Precedentes jurisprudenciais - Recurso 
não conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. 

decisão de fls. 9/10, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da 

empresa executada.

Inconformada, sustenta a recorrente que a medida preconizada 

está expressamente prevista na legislação (art. 655, do CPC), sendo medida de rigor 

ante a inexistência de outros bens livres e desembaraçados para garantia da 

execução, pugnando pela reforma do provimento questionado.

Recurso tempestivo, preparado, não houve pedido de efeito 

suspensivo/ativo, dispensadas as informações, sem contrariedade, ante a não 

angulação da relação processual.

É a síntese do necessário.

A pretensão irresignativa não comporta conhecimento.

Analisando o instrumental, tem-se que a agravante deixou de 

apresentar cópia da procuração/substabelecimento outorgada ao seu patrono, Dr. 

RODRIGO MATOS GERALDO, titular do certificado digital utilizado na 

interposição do presente recurso.

E, nada obstante o recorrente tenha anexado cópia dos 
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mandatos de fls. 8 e 26, examinado os aludidos documentos verifica-se que não 

consta o nome do referido procurador.

O artigo 525, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a 

exigência de peças obrigatórias, necessárias e facultativas à formação do agravo.

Como é cediço, "o agravo de instrumento deve ser 

instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato 

conhecimento das questões discutidas. A falta de qualquer delas autoriza o 

relator a negar seguimento ao agravo ou à turma julgadora o não 

conhecimento dele" (IX ETAB, 3a conclusão; maioria).

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se 

pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO ELETRÔNICA. 

IRREGULARIDADE NO USO DO CERTIFICADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE 

PROCURAÇÃO NOS AUTOS. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115 DO 

STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a identificação de quem peticiona 

nos autos é a proveniente do certificado digital, independentemente da assinatura 

que aparece na visualização do arquivo eletrônico. Precedentes: AgRg no AREsp 

145.381/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

19/06/2012, DJe 27/06/2012; AgRg no REsp 1304123/AM, Rel. Min. Humberto 

Martins, Segunda Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012. 2. Hipótese 

em que o advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a 

transmissão eletrônica do agravo regimental não possui instrumento de mandato 

nos autos. Recurso inexistente. Incidência da Súmula 115 do STJ. Embargos de 

declaração não conhecidos.  EDcl no AgRg no REsp 268863/RS, STJ, 2ª Turma, 

Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 7.5.2013. - grifamos

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PETIÇÃO ELETRÔNICA. 

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO DETENTOR DO 

CERTIFICADO DIGITAL. IRRELEVÂNCIA DA ASSINATURA NO 

DOCUMENTO FÍSICO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. 

SÚMULA N. 115/STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. 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. 2. Não se conhece de 

embargos de declaração enviados por meio eletrônico quando constatado que o 
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advogado que encaminhou a petição, que é o detentor do certificado digital e do 

respectivo cadastramento, não tem procuração nos autos. Incidência da Súmula 

n. 115/STJ. 3. Embargos de declaração não conhecidos. EDcl nos EDcl no AgRg 

no Ag 1165174/SP, 3ª T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/09/2013.

No mesmo sentido: AgRg no AgRg no AREsp 267105/SP, 

STJ, 3ª Turma, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 11.4.13; EDcl nos EDcl no AgRg 

no Ag 1372793 / RJ, STJ, 2ª Turma, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 7.2.13.

Desse entendimento não discrepa o da jurisprudência que ora 

se colaciona: “cabe a parte zelar pela correta formação do agravo de 

instrumento, ante a impossibilidade de corrigir eventuais desacertos nesta 

instância especial. Ausentes quaisquer das peças obrigatórias constantes do 

Código de Processo Civil, torna-se imperativo o não conhecimento do agravo de 

instrumento. (...) A falta de procuração nos autos dos embargos à execução 

deveria ser suprida por cópia daquela outorgada nos autos principais ou por 

meio de certidão que atestasse a sua ausência” (STJ, AgRg 1.042.941/DF, Rel. 

Min. Felix Fischer, j. 08/09/2008). 

Nem se alvitre de ser o caso de se conceder oportunidade à 

sanação da eiva, pois, "Não mais é dada ao tribunal a faculdade de converter o 

julgamento em diligência para melhor instruir o agravo, como se previa na 

redação revogada ao CPC 557. Alterado este dispositivo sem repetir a 

possibilidade de conversão em diligência, não mais se admite esse expediente", 

in Código de Processo Civil comentado - Nelson e Rosa Maria Nery, nota 5 ao art. 

525.

Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a 

remessa ao juízo do processo.

MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator 

Assinatura Eletrônica
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