
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
31ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2016.0000069049

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 

2016988-09.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANA 

TROIA, é agravada ANA ELISA MAIA MACHADO (ESPÓLIO).

ACORDAM, em 31ª 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 Exmo. Desembargadores 

ADILSON DE ARAUJO (Presidente), CARLOS NUNES E PAULO AYROSA.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2016.

ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

  ASSINATURA ELETRÔNICA
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Agravo de Instrumento nº 2016988-09.2015.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca: São Paulo  F. Central - 23ª Vara Cível
Juiz(a): Marcos Duque Gadelho Júnior
Agravante: ELIANA TROIA (autora)
Agravado: Espólio de ANA ELEISA MAIA MACHADO (réu)

Voto nº 21.378

AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. 
INOBSERVÂNCIA DO PREENCHIMENTO DA 
GUIA DE PREPARO NOS TERMOS DO 
PROVIMENTO Nº 33/2013 DA CORREGEDORIA 
GERAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 
1.093, § 1º e § 4º, DAS NORMAS DE SERVIÇO 
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
(NSCGJ). RECOLHIMENTO SEM VALIDADE 
PARA FINS JUDICIAIS. REQUISITO DE 
ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO 
ATENDIDO. RECURSO ASSINADO 
DIGITALMENTE POR SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS. FALTA DE CAPACIDADE 
POSTULATÓRIA. RECURSO INEXISTENTE. 
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.- A agravante não preencheu corretamente a 
guia de recolhimento do preparo nos termos do art. 
1.093, § 1º, das NSCGJ, com a redação do 
Provimento CG nº 33/2013. Verifica-se que o 
documento apresentado não contém os dados que 
vinculem o presente recurso ao processo de 
origem no campo “observações”, o que acarreta o 
recolhimento irregular da taxa judiciária, não se 
podendo aproveitá-lo, pois considerado sem 
validade jurídica, nos termos § 4º do art. 1.093 das 
NSCGJ. Assim, não atendido o requisito da 
admissibilidade e operada a preclusão 
consumativa, imperioso decretar a deserção do 
recurso.

2.- A sociedade de advogados não possui 
capacidade postulatória para interposição de 
qualquer recurso, uma vez que se trata de ato 
privativo de advogado regularmente inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94, 
arts. 4º e 15, § 3º). Logo, deve ser considerado 
inexistente o agravo de instrumento assinado com 
certificado digital da sociedade de advogados.

Cuida-se de agravo, na modalidade 
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de instrumento, interposto por ELIANA TROIA contra a decisão 

reproduzida a fl. 402, proferida nos autos da ação de indenização por 

danos materiais e moral movida em face de Espólio de ANA ELISA 

MAIA MACHADO, que indeferiu o aditamento da exordial, sob o 

fundamento de que já foi estabilizado o contraditório e não houve 

anuência do réu, não comportando, portanto, a ampliação do pedido de 

indenização quanto às despesas de outro imóvel.

Sustenta a agravante, em síntese, 

que não se trata de aditamento à exordial como asseverado na decisão 

agravada, pois não foram adicionados novos fatos ou pedidos. Cuidou-

se, apenas, de comprovação das despesas geradas pelos danos no 

imóvel de sua propriedade, já que se viu forçada a locar um imóvel e 

nele residir enquanto executava por sua conta os reparos dos danos 

provocados pela parte contrária em sua moradia. Assevera que esses 

valores são danos materiais supervenientes e reflexos do ilícito civil 

praticado pela parte agravada, devendo ser indenizados.

Sem pedido de efeito suspensivo, 

pugna pelo provimento do agravo.

É o relatório.

1.-

Inviável o conhecimento do presente 

recurso, tendo em vista sua deserção.

Com efeito, o Provimento CG nº 

33/2013, em vigor desde 04/11/2013, alterou o art. 1093, do Tomo I, 
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Capítulo III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça 

(NSCGJ), passando a ter a seguinte redação:

“Art. 1.093. O recolhimento da taxa judiciária e das 
contribuições legalmente estabelecidas efetuar-se-
á mediante a utilização do Documento de 
Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE-SP, 
gerado pelo Sistema Ambiente de Pagamentos, 
disponível no site Secretaria da Fazenda do Estado 
de São Paulo. 
§1º. É obrigatório o preenchimento do campo 
“Observações” constante da DARE-SP, com os 
seguintes dados: o número do processo 
judicial, quando conhecido; natureza da ação, 
nomes das partes autora e ré e a Comarca na 
qual foi distribuída ou tramita a ação. 
§ 2º. O contribuinte deverá gerar um Documento 
Principal para cada Documento Detalhe do DARE-
SP, vedado o pagamento simultâneo de mais de 
um débito. 
§ 3º. A comprovação do regular recolhimento da 
taxa judiciária e das contribuições legalmente 
estabelecidas far-se-á mediante apresentação do 
Documento Principal, do Documento Detalhe do 
DARE-SP e do comprovante de pagamento 
contendo o número da DARE-SP e do respectivo 
código de barras. 
§ 4º. Os recolhimentos da taxa judiciária e 
contribuições que não observarem as 
disposições dos parágrafos anteriores não 
terão validade para fins judiciais.”  grifos meus.
(...)

No caso em exame, verifica-se a 

inobservância do preenchimento obrigatório do campo “observações” 

constante da guia de recolhimento DARE-SP, no qual constou apenas 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO” (fl. 15).

Portanto, se a guia do preparo 

apresentada não contém os dados necessários para vinculá-la ao 

processo de origem, o respectivo recolhimento não terá validade para 

fins judiciais, nos termos do art. 1.093, § 4º, das NSCGJ.

Vale observar não ser hipótese de 
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insuficiência, mas, sim, inexistência de preparo, o que impede a 

concessão de prazo para regularização em razão da ocorrência da 

preclusão consumativa.

Ressalte-se, ainda, que não se trata 

de excesso de formalismo, pois não se pode olvidar que a substituição 

da guia GARE pela DARE teve por escopo precípuo inviabilizar, por 

completo, a utilização de uma mesma guia de recolhimento (sem dados 

específicos do processo) em mais de uma oportunidade.

Dessa forma, a ausência de 

adequada comprovação do preparo no ato da interposição obsta a 

admissibilidade do recurso, configurando manifesta deserção, conforme 

dispõe expressamente o art. 511 do CPC, a saber:

“No ato de interposição do recurso, o recorrente 
comprovará, quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de 
remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Em casos análogos, esta E. Corte já 

decidiu:

“Agravo de instrumento. Documento de 
arrecadação preenchido em desacordo com o 
Provimento CG nº 33/2013. Ausência de dados 
que permitam vincular o documento ao recurso 
interposto. Comprovação do pagamento das 
custas no ato da interposição que constitui 
requisito de admissibilidade recursal, nos termos 
do artigo 525, §1º, do Código de Processo Civil. 
Recurso não conhecido.” (Agravo de Instrumento 
nº 2036911-55.2015.8.26.0000, 32ª CÂMARA DE 
DIREITO PRIVADO, Rel. Des. RUY COPPOLA, j. 
em 19/03/2015).

“DESERÇÃO  Interposição de agravo de 
instrumento sem o recolhimento regular do preparo 
 Não observância do Provimento CG n. 33/2013   
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Conhecimento   Impossibilidade   Inteligência do 
art. 525, §1º, do CPC e Lei Estadual n. 
11.608/2003:   Não se conhece, por força da 
deserção, de agravo de instrumento digital sem o 
regular recolhimento das custas de preparo, em 
descumprimento ao Provimento CG n. 33/2013, 
devendo o pressuposto de admissibilidade estar 
presente no momento da interposição do recurso 
(art. 525, §1º, do CPC e Lei Estadual n. 
11.608/2003). RECURSO NÃO CONHECIDO” 
(Agravo de Instrumento nº 
2107517-11.2015.8.26.0000, 13ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. NELSON JORGE 
JÚNIOR, j. em 17/07/2015).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO  PREPARO 
RECURSAL  IRREGULARIDADE NO 
PREENCHIMENTO DA GUIA DARE  Recurso 
interposto com 'Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais'  DARE, preenchido em 
desacordo com o Provimento CG nº 16/2012, em 
vigor desde 06/06/2012  Reconhecida sua 
invalidade para fins judiciais 
 Deserção caracterizada  Precedentes deste E. 

Tribunal de Justiça  Recurso não conhecido." 
(Agravo de Instrumento nº 
2110918-18.2015.8.26.0000, 24ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. SALLES VIEIRA , j. em 
25/06/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL - Decisão monocrática 
que não conheceu o agravo de instrumento   Guia 
de recolhimento do preparo preenchida em 
desconformidade com o disposto no Provimento 
CG nº 33/13  Invalidade para fins judiciais - 
Deficiência da instrução - Irregularidade insanável - 
Preclusão consumativa - Ocorrência - Decisão 
mantida - Recurso desprovido.” (Agravo 
Regimental nº 2104682-50.2015.8.26.0000, 35ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MELO 
BUENO, j. 20/07/2015).

“Agravo de instrumento. Documento de 
arrecadação preenchido em desacordo com o 
Provimento CG nº 33/2013. Ausência de dados 
suficiente para permitir a vinculação do documento 
ao recurso interposto. Comprovação regular do 
pagamento das custas no ato da interposição que 
constitui requisito de admissibilidade recursal, nos 
termos do artigo 525, §1º, do Código de Processo 
Civil. Recurso não conhecido”. (Agravo de 
Instrumento nº 2135149-12.2015.8.26.0000, 32ª 
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Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RUY 
COPPOLA, j. 23/07/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL  LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL  EMBARGOS À EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL  Decisão monocrática 
que não conheceu de agravo 
de instrumento   Preparo   Guia de recolhimento 
 DARE   Deficiência do preenchimento   

Impossibilidade de individualização da ação 
principal  Provimento CG 33/2013  Inobservância 
 Inadmissibilidade - Decisão mantida  Recurso 

desprovido”. (Agravo Regimental nº 
2099238-36.2015.8.26.0000, 35ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Des. MELO BUENO, j. em 
20/07/2015).

“Agravo Interno. Decisão agravada que negou 
seguimento a agravo de instrumento por ausência 
de preenchimento da guia DARE-SP. Decisão 
agravada mantida. Agravo interno não provido”. 
(Agravo Regimental nº 
2064069-85.2015.8.26.0000, 35ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. DES. MORAIS PUCCI, j. 
em 20/07/2015).

A propósito, confiram-se julgados 

desta C. Câmara nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  COBRANÇA  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE 
ANOTA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL 
REFERENTE À HONORÁRIA SUCUMBENCIAL 
APENAS SOBRE QUANTIA DEPOSITADA APÓS 
SUA FIXAÇÃO - AUSÊNCIA DE TRASLADO DE 
PEÇAS OBRIGATÓRIAS QUE IMPOSSIBILITA O 
CORRETO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA - 
INOBSERVÂNCIA DA DICÇÃO DO ART. 525, 
INCISO I DO CPC  GUIA DE RECOLHIMENTO 
DE PREPARO QUE NÃO ATENDE REQUISITOS 
DAS NORMAS DE SERVIÇO DA 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - 
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA  RECURSO 
NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento nº 
2126696-28.2015.8.26.0000, Rel. Des. 
FRANCISCO CASCONI, j. em 07/07/2015).

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. 
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO 
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CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. DESERÇÃO 
RECONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO 
PREENCHIMENTO DA GUIA DE PREPARO NOS 
TERMOS DO PROVIMENTO Nº 33/2013 DA 
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, ITEM 8.1. 
RECOLHIMENTO SEM VALIDADE PARA FINS 
JUDICIAIS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE 
RECURSAL NÃO ATENDIDO. APELO DA 
AUTORA NÃO CONHECIDO. A autora não 
preencheu corretamente a guia de recolhimento do 
preparo nos termos do art. 1º, item 8.1 do 
Provimento nº 33/2013 da Corregedoria Geral da 
Justiça. Verifica-se que o documento apresentado 
pela autora não observou a inserção dos dados 
que vinculam o recurso ao presente processo no 
campo “observações”, o que acarreta o 
recolhimento irregular da taxa judiciária não se 
podendo aproveitá-la, pois considerada sem 
validade jurídica nos termos do referido Provimento 
nº 33/2013, item 8.4. Não atendido o requisito da 
admissibilidade, imperioso decretar a deserção. 
(Apelação nº 1067524-03.2014.8.26.0100, Rel. 
Des. ADILSON DE ARAUJO, j. em 19/05/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO  DESPEJO 
CUMULADO COM COBRANÇA  RECURSO 
INTERPOSTO CONTRA CERTIFICAÇÃO DE 
TRÂNSITO EM JULGADO LAVRADO PELA 
SERVENTIA JUDICIAL  INEXISTÊNCIA DE 
CONTEÚDO DECISÓRIO  GUIA DE 
RECOLHIMENTO DE PREPARO QUE NÃO 
ATENDE REQUISITOS DAS NORMAS DE 
SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DE 
JUSTIÇA - RECURSO NÃO CONHECIDO.” 
(Agravo de Instrumento nº 
2072862-13.2015.8.26.0000, Rel. Des. 
FRANCISCO CASCONI, j. em 19/05/2015).

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, NOS 
TERMOS DO PROVIMENTO CG Nº 16/2012, QUE 
ALTEROU O CAPÍTULO III, DAS NORMAS DE 
SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE PREVALECE. 
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Na 
oportunidade da interposição do agravo, cabe ao 
agravante comprovar o recolhimento do preparo, 
nos termos do Provimento CG nº 16/2012, que 
alterou o Capítulo III, das Normas de Serviço da 
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Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo. A constatação da ausência dessa 
comprovação enseja a impossibilidade de 
conhecimento do recurso, considerando a 
impossibilidade de recolhimento posterior à 
interposição produzir efeitos, diante da preclusão 
que se verifica.” (Agravo Regimental nº 
2021159-77.2014.8.26.0000/50000, Rel. Des. 
ANTONIO RIGOLIN, j. em 08/04/2014).

Assim, a deserção impede o 

conhecimento do recurso.

2.-

Por outro fundamento o recurso 

também não será conhecido: a titularidade do certificado digital utilizado 

na sua assinatura eletrônica pertence a “QUESASA E PERROTTI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS” (fl. 01), não aos advogados 

individualmente constituídos pela agravante como deveria (fl. 10).

Ora, impossível olvidar que a 

sociedade de advogados não possui capacidade postulatória para 

interposição de qualquer recurso, uma vez que se trata de ato privativo 

de advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil 

(Lei nº 8.906/94, arts. 1º, I, 4º e 15, § 3º) 1. Logo, deve ser considerado 

inexistente o presente agravo de instrumento.

A propósito, assim já decidiu o e C. 

1 “Art. 1º. São atividades privativas de advocacia:
I - a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais (...)
Art. 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem 
prejuízo das sanções civis, penais e administrativas”;
Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de 
advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no 
regulamento geral (Redação dada pela Lei nº 13.247, de 2016); (...)
§ 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade 
de que façam parte;”

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13247.htm


TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo
31ª Câmara de Direito Privado

10

         

9 Agravo de Instrumento nº 2016988-09.2016.8.26.0000
Voto nº 21.378

STJ sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. DOIS RECURSOS OPOSTOS 
CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. 
UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA 
PROCESSUAL. PRESSUPOSTO RECURSAL 
OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO 
ASSINADO DIGITALMENTE COM A UTILIZAÇÃO 
DE CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO EM NOME 
DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO 
ADVOGADO SUBSCRITOR. DESCUMPRIMENTO 
DA LEI 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO N. 
1/2010, DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 
115/STJ.
1. Revela-se defeso a interposição simultânea de 
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo 
ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade 
recursal.
2. Não merecem ser conhecidos os embargos de 
declaração uma vez que a parte não efetuou o 
recolhimento da multa processual imposta pelo 
acórdão embargado.
3. O prévio recolhimento da multa prevista no art. 
557, § 2º, do CPC, é pressuposto objetivo de 
admissibilidade de qualquer impugnação recursal, 
não se conhecendo do recurso manejado sem 
esse pagamento.
4. Ainda que assim não fosse, 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. 
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. 
Precedentes.
5. Na espécie, a utilização de certificado digital 
emitido em nome da sociedade de advogados não 
atende às normas citadas, ante a impossibilidade 
de aferição do advogado subscritor.
6. Embargos de declaração de fls. 253-254 e 
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255-256 não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 388.434/RS, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 03/06/2014)

Perfilhando esse entendimento, 

confira-se julgado desta E. Corte Paulista:

“AGRAVO INTERNO - Recurso assinado 
digitalmente por pessoa jurídica, não dotada de 
capacidade postulatória - Ato privativo de 
advogado regularmente inscrito na OAB - 
Assinatura eletrônica que deve corresponder ao do 
advogado titular do certificado digital, com 
procuração nos autos - Recurso que, 
rigorosamente, pode ser considerado inexistente  
Agravo interno desprovido” (Agravo Interno nº 
2178939-80.2014.8.26.0000/50000, 1ª Câmara de 
Direito Privado TJSP, Relator Luiz Antonio de 
Godoy, j. em 25/11/2014).

3.-

Posto isso, por meu voto, não 

conheço o agravo de instrumento.

    ADILSON DE ARAUJO
            Relator
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