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PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  EM
APELAÇÃO  CÍVEL.  SÚPLICA  REGIMENTAL
APRESENTADA  POR  FOTOCÓPIA.
INADMISSIBILIDADE.  CONCESSÃO  DE  PRAZO
PARA  APRESENTAÇÃO  DOS  ORIGINAIS  OU
APOSIÇÃO DE ASSINATURA. NÃO ATENDIMENTO.
MANIFESTA  INADMISSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.

- É inadmissível o Agravo Regimental manejado por cópia
reprográfica (xerox), sem assinatura original dos advogados
habilitados para funcionar no feito.

- Certificada a ausência de atendimento à intimação realizada
para suprir o vício apontado, o não conhecimento da súplica é
medida que se impõe.

- Nos termos do art. 1.021, § 4º, quando o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível o relator condenará o
agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco
por cento do valor atualizado da causa.

VISTOS

Cuida-se de Agravo Interno apresentado por Marcleides Rodrigues de Souza,
em face da decisão monocrática de fls. 205/207, proferida por este Relator, que desproveu
monocraticamente o apelo por ela apresentado.

Aportando os autos neste Gabinete, constatou-se que o recurso foi protocolado
mediante  cópia  reprográfica  (fls.  209/216),  sem  assinatura  autêntica  do  defensor  da
recorrente,  razão  pela  qual  foi  concedido  prazo  para  o  advogado  apresentar  o  original
respectivo ou apor sua assinatura (fls. 219).
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Devidamente intimada, a parte irresignante quedou-se inerte (certidão de fls. 220).

É o breve relatório. 

DECIDO

Consoante relatado, verifica-se que o Agravo Interno apresentado pela ora insurgente
é uma fotocópia (fls. 209/216), motivo pelo qual foi concedida oportunidade de apresentação da via
original ou subscritura da versão apresentada, no prazo de 05 (cinco) dias (fls. 219).

Ocorre que, apesar de cientificada, a parte não se manifestou.

Assim  sendo,  tem-se  por  descumprida  a  determinação  judicial  de  regularização
recursal, não se podendo considerar a petição inicialmente apresentada, por não conter a rubrica do
advogado. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA.  RECURSO  INEXISTENTE.  1.
Conforme  estabelecido  no  Enunciado  Administrativo  n.  5  desta
Corte, "nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos  a decisões  publicadas até  17 de  março de
2016),  não  caberá  a  abertura  de  prazo  prevista  no  art.  932,
parágrafo  único,  c/c  o  art.  1.029,  §  3º,  do  novo  Código  de
Processo  Civil  ".  2.  A jurisprudência  deste  Tribunal  Superior
firmou  o  entendimento  de  que,  nesta  instância  especial,  é
inexistente o recurso interposto sem a assinatura de advogado,
sendo  inaplicável  a  providência  de  que  trata  o  artigo  13  do
CPC/1973.  Precedentes. 3.  Agravo  interno  desprovido.  (STJ;
AgInt-AREsp  369.880;  Proc.  2013/0222604-0;  GO;  Primeira
Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 05/05/2017)  

PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  INTERPOSTA
MEDIANTE CÓPIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
-  É  inexistente  recurso  apresentado  por  meio  de  cópia  não
autenticada ou sem a assinatura original do advogado da parte.
- Agravo não provido.  (STJ - AgRg no Ag 1352081/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 02/02/2011).

In  casu,  como  se  percebe  nas  razões  apresentadas,  às  fls.  209/216,  não  consta
subscrição  autêntica  do  causídico,  mas  apenas  a  referida  assinatura  fotocopiada  ou  mesmo
digitalizada, sendo imprestável ao fim a que se destina. 

Logo, os recursos somente podem ser interpostos segundo as formas previstas em lei,
não se admitindo, nesse aspecto, o uso de meio escolhido ao alvedrio exclusivo da parte recorrente
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ou que  não goze  de  expressa  autorização legal,  sobretudo quando o  vício  em questão  não foi
suprido pela interessada, apesar de devidamente cientificada para tanto.

A negativa de análise na situação em comento enseja a aplicação de multa, conforme
orientação consagrada pelo Código de Processo Civil e na jurisprudência. Vejamos:

“AGRAVO  INTERNO  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RAZÕES
RECURSAIS.  PETIÇÃO  APÓCRIFA.  ABERTURA  DE  PRAZO  PARA
REGULARIZAÇÃO.  NÃO  CUMPRIMENTO.  ATO  JURÍDICO
INEXISTENTE.  RECURSO  INADMISSÍVEL.  Não  obstante  consista
vício  sanável  a  ausência  de  assinatura  na  peça  recursal,  uma  vez
concedido  prazo  para  regularização,  não  cumprida  a  determinação
pelo  advogado  da  parte  agravante,  o  ato  é  considerado  inexistente,
razão  pela  qual  inadmissível  o  recurso.  Deve  ser  aplicada  a  multa
prevista no §4º do art. 1.021 do CPC/2015 quando for reconhecida a
manifesta inadmissibilidade do recurso. Agravo interno não provido.”
(TJMG;  AgInt  1.0084.14.002260-3/002;  Rel.  Des.  José  Arthur  Filho;
Julg. 17/02/2017; DJEMG 13/03/2017)  

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO
CONHEÇO DO RECURSO, por sua manifesta irregularidade formal.

Com base no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, imputo ao recorrente multa de 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P. R. I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017..
       

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/04 e J/12 (R)
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