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DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INDEVIDAMENTE 
ASSINADO.  INTIMAÇÃO  EM  VISTA  DE  SE  VER 
SANADO  TAL  DEFEITO.  INÉRCIA. 
IRREGULARIDADE  FORMAL  DO  RECURSO. 
MANIFESTA  INADMISSIBILIDADE.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557, 
CAPUT, DO CPC.
–  Nega-se seguimento a recurso manifestadamente 
inadmissível,  dada  a  precária  regularidade  formal, 
uma vez não tendo sido corretamente assinado nos 
autos, em que pese haver nos autos intimações em 
tal sentido, tendo quedado-se inerte o recorrente em 
sanar tal irregularidade recursal.

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Banco Santander 
–  S/A  em  face  de  decisão  monocrática,  de  fls.  138-141,  que  negou 
seguimento à apelação do banco/recorrente, por ela estar em confronto com a 
jurisprudência pátria.

Aportado  o  agravo  regimental  nessa  instância  recursal,  foi 
determinado, pelas fls. 152, que o banco fosse intimado, a fim de que sanasse 
a irregularidade de representação, no prazo de cinco dias.

Nas fls. 154, foi certificado a inércia do banco/agravante nesse 
sentido.

Eis o pertinente relatar. Passo a decidir.
O presente recurso é manifestadamente inadmissível, por conta 

de sua irregularidade formal, senão vejamos.



O fato é que o recurso ora em disceptação não foi assinado 
corretamente pelo banco, ora agravante.

O  banco  foi  regularmente  intimado  para  sanar  referida 
irregularidade,  tendo  quedado-se  inerte,  nos  cinco  dias  que  tinha  para 
regularizar tal situação. 

De modo que, o presente recurso encontra-se deficiente quanto 
ao pressuposto de sua regularidade formal.

Segundo a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CÓPIA  DIGITALIZADA  DA  PEÇA  RECURSAL.  AUSÊNCIA  DE 
ASSINATURA ORIGINAL DO ADVOGADO. INADMISSIBILIDADE. 
REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO INFUNDADO. 
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 557, PARÁGRAFO 2º, DO CPC.  1. 
O  recurso  dirigido  à  esta  Corte  Superior  sem  assinatura  do 
advogado  é  considerado  inexistente,  não  sendo  aplicável  à 
instância extraordinária a concessão do prazo previsto no art. 13 do 
Código de Processo Civil para regularização do vício. Precedentes. 
2. Recurso infundado a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 
557, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental 
não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ - AgRg no AREsp: 6024 SP 2011/0073240-5, Relator: Ministro 
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  08/04/2014,  T4  - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2014)

(GRIFEI)
 Pelo  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  PRESENTE 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL, por ser o mesmo manifestadamente 
inadmissível,  por  conta de sua irregularidade formal,  assim o fazendo nos 
termos do art. 557, caput, do CPC.

Transitada sem recurso a presente decisão, proceda-se com a 
devolução dos presentes autos ao Juízo de sua causa,  em vista  de seus 
ulteriores termos.

Diligências de praxe.
P.I.
João Pessoa/PB, 22 de agosto de 2014.
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