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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo nº 
2237125-62.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
MARIA ILIANA SCHIAVINATO BIANCHINI, é agravado NOVE DE JULHO 
CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS LTDA..

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ELCIO TRUJILLO (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E CARLOS ALBERTO 
GARBI.

São Paulo, 3 de maio de 2016.

ELCIO TRUJILLO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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AGRAVO REGIMENTAL Nº 2237125-62.2015.8.26.0000/50000

Comarca de São Paulo

Agravante: Maria Iliana Schiavinato Bianchini

Agravada: Nove de Julho Cirurgias Odontológicas Ltda.

Voto nº 28.697

AGRAVO REGIMENTAL  Ausência de procuração 
(ou substabelecimento) outorgada ao advogado que 
assinou eletronicamente o recurso  Peça obrigatória  
É dever da parte apresentar as peças obrigatórias e as 
facultativas (de natureza necessária, essencial ou útil) 
no ato da interposição do recurso  Necessidade de 
aferição da regularidade da representação judicial - 
Aplicação dos arts. 525, I, 527, I e 557, do Código de 
Processo Civil (vigentes à época da interposição do 
presente recurso)  Ademais, 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  Precedente do 
Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - 
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos.

Trata-se de agravo regimental interposto contra a 
decisão monocrática proferida às fls. 65/67 (autos do agravo de instrumento) que, 
por ausência de peça obrigatória (procuração  ou substabelecimento - outorgada ao 

advogado que assinou eletronicamente o recurso), negou seguimento ao agravo de 
instrumento.

Em busca de reforma, sustenta a agravante a 
ocorrência de mero vício formal; pugna pelo regular processamento do 
agravo de instrumento.

É o relatório.
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Ainda que pesem as razões que fundamentam o 
recurso, mantenho a decisão proferida.

Nos termos da legislação em vigor à época, a 
interposição do agravo de instrumento deveria observar os requisitos 
estabelecidos no art. 525, do Código de Processo Civil.

Assim, dispunha o inciso I, do artigo supra citado, que o 
recurso deveria ser instruído, obrigatoriamente, dentre outras peças, com 
a procuração outorgada ao advogado do agravante.

Providência não atendida pela recorrente.

A Lei 11.419/2006, por sua vez, ao dispor sobre a 
informatização do processo judicial, estabelece:

“Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação 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;”

Ao que se verifica, a petição eletrônica de interposição 
do presente recurso foi assinada digitalmente pelo Bel. Sérgio Stefano 
Simões (fls. 1 dos autos do agravo de instrumento), o qual não possui procuração nos 
autos.

Logo, descumprido o pressuposto objetivo de 
admissibilidade recursal.

“É ônus do agravante a formação do instrumento. 
Estando este incompleto, por ausência de algumas das peças obrigatórias, 
deverá o relator negar-lhe seguimento (art. 557, do CPC), descabida diligência 
para anexação de alguma de tais peças” (Código de Processo Civil e legislação 
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processual em vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 1a, art. 525, p. 685, Saraiva, 

39ª ed.).

“Na sistemática atual, cumpre à parte o dever de 
apresentar as peças obrigatórias e as facultativas  de natureza 
necessária, essencial ou útil  quando da formação do agravo para o seu 
perfeito entendimento, sob pena de não conhecimento do recurso” (RSTJ 

157/138).

Na lição de Athos Gusmão Carneiro:

“No sistema anterior, o recurso deveria ser interposto no 
qüinqüídio e a petição apenas 'indicaria' as peças do 
processo que cumpria trasladar, ficando a cargo do 
cartório (ou da secretaria do juízo) extrair os traslados, 
providenciado o serventuário em sua 'extração, 
conferência e concerto' (antigo art. 525). Como o 
advogado não dispunha de momento processual nenhum 
para examinar o instrumento e verificar de sua perfeição, 
era comum subirem agravos mal aparelhados, deficientes; 
daí, quiçá, a previsão do antigo art. 527, in fine, de que o 
relator poderia converter o agravo 'em diligência, se 
estiver insuficientemente instruído'”.

E continua:

“Todavia, com a ampliação do prazo recursal para dez 
dias e a imposição ao próprio recorrente do ônus relativo 
ao fornecimento dos traslados, passou a justificar-se a 
orientação mais severa, no sentido do indeferimento 
liminar dos agravos mal instruídos” (Recurso Especial, Agravos 

e Agravo Interno, Rio de Janeiro, Forense, 2003, 3ª ed., p. 193).

“Antigamente, quando o traslado do agravo era 
organizado pelo cartório, justificava-se o disposto na Súmula 235 do TFR: 
'A falta de peças do traslado obrigatório será suprida com a conversão do 
agravo de instrumento em diligência'. Agora essa responsabilidade é do 
agravante (RT 242/276), de sorte que deve considerar-se superada esta 
Súmula” (Cf. art. 525, nota 1a, p. 685, in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, São Paulo, 39a ed.).

Considerando que o recurso surge em condição 
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diversa da ação  na qual se fixa prazo para a correção  ausente 
cumprimento dos pressupostos básicos para interposição, cumpria a 
negativa de seguimento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

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. (STJ, AgRg no Resp 
1.347.278-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19/06/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo digital. Petição 
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eletrônica assinada digitalmente por advogado que 
não possui procuração nos autos. Descumprimento à 
pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. 

Agravo não conhecido. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2031220-31.2013.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. 
José Carlos Ferreira Alves, j. em 26.11.2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra 
decisão que determinou a realização de perícia 
médica e fixou honorários periciais a cargo da 
requerida. Agravo de instrumento não instruído com 
cópia da procuração outorgada à advogada que 
assinou digitalmente o processo eletrônico. A falta de 
uma das peças obrigatórias, de que trata o artigo 525, 
I, do Código de Processo Civil, prejudica a apreciação 

do mérito. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 

2007384-29.2013.8.26.0000, Relator Mario A. Silveira, j. em 05/08/13)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, 
mantida a r. decisão.

ELCIO TRUJILLO
Relator
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