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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental nº 
2174097-23.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
BASSIM NAGIB TRABULSE NETO, são agravados B M D BAN S/A, IMOBILIARIA 
TRABULSI LIMITADA, NABIG TRABULSE e FARES BADRE TRABULSI.

ACORDAM, em 20ª 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 REBELLO 
PINHO (Presidente) e LUIS CARLOS DE BARROS.

São Paulo, 2 de outubro de 2017. 

CORREIA LIMA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 34562
AGRV. REG. Nº: 2174097-23.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (30ª V. Cív. Central)
AGVTE.: Bassim Nagib Trabulse Neto (Exctdo.-Agvte.)
AGVDO.: Banco BMD S.A. (Exqte.-Agvdo.)
INTERDOS.: Imobiliária Trabulsi e outros (Coexctdos.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL  Seguimento denegado 
a agravo de instrumento  Instrução deficiente  Peça de 
traslado obrigatório não providenciada no momento da 
interposição (procuração outorgada pelo agravante ao advogado 
subscritor da minuta inaugural e detentor do certificado digital 
utilizado para a interposição)  Requisito formal de 
processamento desatendido  Inadmissibilidade de 
complementação ou emenda  Artigos 525, inciso I e 557, 
caput, do CPC de 1973, aplicável à espécie  Recurso 
improvido.

1. Trata-se de agravo regimental interposto por 

Bassim Nagib Trabulse Neto (executado, herdeiro do executado original) 

contra a r. decisão monocrática de fls. 38/43 dos autos digitais em 

apenso que, frente a grave deficiência de instrução (ausência de 

procuração eventualmente outorgada pelo agravante ao advogado 

subscritor digital da minuta inaugural) não conheceu (negou 

seguimento a) agravo de instrumento deduzido em face de r. decisão 

reproduzida a fls. 14/17 dos autos (fls. 1.557/1.558v. dos autos 

originários) que, em execução por título extrajudicial movida por Banco 

BMD S.A. em face de Imobiliária Trabulsi Ltda., Fares Badre Trabulsi e 

Nagib Trabulsi, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo 

executado.

Alega o agravante, em resumo, que (1) os 

documentos enviados junto com a petição do agravo de instrumento em 

um arquivo único nominado como 709 PDF foram desmembrados 

automaticamente pelo sistema digital desta C. Corte, (2) assim, a petição 

de juntada da procuração e a própria procuração outorgada ao 
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subscritor do recurso não aparecem por razões alheias ao agravante, 

que as enviou regularmente, (3) o mesmo arquivo 709 PDF segue 

novamente, agora para instruir o presente recurso e permitir a 

verificação da veracidade do ora afirmado e (4) por outro lado, na 

certidão de intimação da r. decisão objeto do agravo de instrumento 

consta o nome a o nº da OAB do patrono do agravante, o que evidencia 

que figura como legítimo patrono da parte (fls. 1/6).

Pede-se a retratação ou provimento do recurso, para 

que o agravo de instrumento seja conhecido e julgado.

É o relatório.

2. O recurso não merece provimento.

3. Com efeito, subsiste o indeferimento guerreado, 

por estar de acordo com a Lei Maior, com a legislação 

infraconstitucional vigente à época, com a boa doutrina e a 

jurisprudência.

Efetivamente, o agravo de instrumento interposto 

veio desacompanhado de procuração outorgada pelo agravante ao Dr. 

Cláudio Márcio Abdul-Hak Antelo, OAB/SP 111.323, autor da minuta 

inaugural e detentor do certificado digital utilizado para a interposição. 

Isso sem nenhuma referência precisa a essa peça de traslado 

indispensável e cuja compulsoriedade era fixada no art. 525, inciso I, do 

CPC de 1973, aplicável à espécie, por vigente à época da prolação tanto 

da r. decisão aqui hostilizada como da r. decisão desafiada pelo agravo 

de instrumento. 

Não houve apresentação de justificativa plausível 

para o descumprimento do imperativo legal, porquanto não comprovou 

estarem inacessíveis os autos de origem nem tampouco estar 

impossibilitado de, por qualquer outro meio, cumprir a exigência legal.

Anota-se que não se trata, apenas, de ausência de 
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traslado de documento obrigatório mas, sim, muito mais relevante, 

como ressaltado na r. decisão vergastada, de ausência de comprovação 

da regularidade da representação processual.

Conquanto não se deva prestigiar o formalismo 

absoluto, por ser o processo apenas um meio para a composição da lide 

e para a distribuição da justiça, um mínimo de requisitos e solenidades 

há de ser observado para que a demanda não se torne um jogo de 

suposições ou adivinhações, tanto do adverso, obstando seu direito 

constitucional à ampla defesa, como dos julgadores, que não são 

obrigados a suprir deficiências nas postulações, a ficar supondo o 

efetivamente ocorrido ou a garimpar nos documentos juntados e 

omissões existentes aquilo que deveria ter sido expressa e claramente 

exposto pela parte.

O certo é que, desde o advento das regras relativas 

ao agravo impostas pela Lei nº 9.139/95, era ônus exclusivo da parte 

insurgente dotar o instrumento das peças de inclusão compulsória ou 

da comprovação correspondente dos fatos a que elas se reportam e de 

outras que eram essenciais para a admissão do processamento ou a 

normal compreensão da controvérsia.

 Ademais, com o advento dessa Lei nº 9.139, de 

30.11.1995, que buscou agilizar o processamento do antigo e emperrado 

agravo de instrumento, com previsão de distribuição incontinenti para 

imediatas providências a serem determinadas pelo relator (arts. 527 e 

528 do CPC de 1973), não havia mais cogitar de juntada posterior ou 

conversão em diligência para complementação de dados ou busca de 

peças de traslado obrigatório nem de outras indispensáveis à normal 

compreensão da controvérsia e tampouco de prazo para instrução 

posterior ou emenda do recurso.

A Súmula nº 235 do extinto TFR (“A falta de peças de 

traslado obrigatório será suprida com a conversão do agravo de 
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instrumento em diligência”) tornou-se incompatível com o referido 

regime, estando por isto revogada.

Ainda que houvesse a tardia juntada do instrumento 

de procuração, não se legitimaria o defeituoso traslado produzido. O 

certo é que, não tendo instruído a postulação, desde logo, com todas as 

peças indispensáveis a que aludia o art. 525, inc. I, do CPC de 1973, o 

agravante inviabilizou o seu normal processamento.

Nesse sentido o pronunciamento do E. Superior 

Tribunal de Justiça, advertindo ipsis litteris:

“PROCESSUAL CIVIL  AGRAVO DE INSTRUMENTO 

NÃO CONHECIDO, NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, POR FALTA DE PEÇAS 

NECESSÁRIAS  ART. 525, I E II, DO CPC  PRECEDENTES.

(...)

4. 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.

5. Precedentes de todas as Turmas desta Corte 

Superior.

6. Recurso não provido.” (STJ-1ª Turma, REsp 

402.866-SP, Reg. nº 2002.0001463-0, J. 26.03.2002, vu, Rel. Min. 

JOSÉ DELGADO, in RSTJ 157/138-146).

5. De feito, não obstante o certificado digital do 

advogado acima citado seja válido, não foi acostada nos autos a 

procuração outorgada pelo recorrente a fim de que essa assinatura 

digital pudesse ser considerada válida para a interposição do agravo de 

instrumento aviado e a comprovação da capacidade postulatória em 

nome do agravante.
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Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça, 

em seu alto descortino, firmou o seguinte entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

PROCURADOR SEM INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. 

1. O titular da assinatura eletrônica, responsável pela elaboração do 

Agravo Regimental, não possui instrumento de mandato nos autos. 

Incidência da Súmula 115/STJ: 'na instância especial é inexistente 

recurso interposto por advogado sem procuração nos autos'. 2. Agravo 

Regimental não conhecido.” (STJ-2ª T, AgRg nos EDcl no REsp 

1320907- PR, AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2012/0063174-4, J. 

19/03/2013, nc, vu, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJ 08/05/2013).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE NÃO 

VERIFICADA. PETIÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE 

ENTRE O ADVOGADO SUBSCRITOR E O TITULAR DA ASSINATURA 

DIGITAL. RESOLUÇÃO STJ Nº 1/2010. RECURSO INEXISTENTE. 

PRECEDENTES. 1. Não havendo identidade entre o titular do certificado 

digital utilizado para assinar o documento e o nome do advogado 

indicado como subscritor da petição, deve a peça ser tida como 

inexistente, haja vista o descumprimento do disposto nos arts. 1º, § 2º, 

inciso III, e 18 da Lei nº 11.419/2006 e nos arts. 18, § 1º, e 21, inciso I, 

da Resolução STJ nº 1, de 10 de fevereiro de 2010. 2. Embargos de 

declaração rejeitados.” (STJ-3ª T, EDcl no AgRg no Ag 1312088-ES, 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO 2010/0097068-3, J. 04/09/2012, nc, vu, Rel. Min. 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ 12/09/2012).

Por fim, anota-se que, nos termos do artigo 9º, 

incisos I a IV, da Resolução nº 551/2011, desta Colenda Corte, é de 

responsabilidade do advogado a correta formação do processo eletrônico, 
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sendo ônus seu, para a regular admissão do recurso, a efetiva 

conferência da adequada formação do instrumento digital.

6. Assim, desatendido requisito formal, essencial e 

compulsório para o processamento, era de rigor bloquear in limine o 

seguimento do agravo de instrumento apresentado.

7. Isto posto nega-se provimento ao agravo 

regimental. 

CORREIA LIMA
RELATOR 

Assinatura Eletrônica
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