
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001036-30.2016.815.0000 –
2ª Vara da Comarca de Ingá
RELATOR: Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos
RECORRENTE: João Batista Martins de Lima
ADVOGADA: Josevaldo Alves de Andrade Segundo e Jonathan Oliveira de Pontes 
RECORRIDA: A Justiça Pública

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO.
APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA POR MEIO DE
CÓPIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO PELO JUIZ
A QUO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.  PRECEDENTES.  NECESSIDADE  DE
FRANQUEAR  AO  APELANTE  A POSSIBILIDADE  DE
REGULARIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE FORMAL.
DESCABIMENTO  DE  ANÁLISE  DO  CAPÍTULO
RELATIVO  AO  SURSIS  NO  PRESENTE  RECURSO.
PROVIMENTO PARCIAL.

- Não é possível a apresentação de petição por meio de xerox,
excepcionando,  porém, a hipótese de o advogado assinar  do
próprio punho a via fotocopiada que foi apresentada em juízo.

- Na hipótese de petição recursal apócrifa, ao qual se equivale
o caso de apelo interposto por xerocópia, é cabível, nas vias
ordinárias, o saneamento do vício. Precedentes.

- Descabe o exame do capítulo relativo à suspensão condicional
da  pena,  tenho  que  o  tema não  é  passível  de  análise  nesse
momento  processual,  no  qual  se  examina  tão  somente  a
possibilidade de regularização de vício formal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.



RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Batista
Martins de Lima, em face da decisão que não conheceu do seu recurso de apelação (fls.
67/67v), por falta de pressuposto objetivo de admissibilidade. 

No caso, o julgador de primeiro grau destacou que a apelação
foi  interposta  através  de  cópia,  não  tendo,  contudo,  o  recorrente  juntado  a  versão
original do seu recurso, razão pela qual entendeu que o apelo não deveria ser conhecido.

Irresignado o sentenciado interpôs o recurso em sentido estrito,
no  qual  afirmou  que:  a  magistrada  de  primeiro  grau  não  intimou  os  causídicos
habilitados nos autos para acostar aos autos a via original do apelo; foi condenado a
uma pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no
âmbito doméstico (art.  129, §9º, do CP), mas que, indevidamente, não foi agraciado
com o benefício previsto no art. 77 do CP (suspensão condicional da pena), razão pela
qual pugna pela reforma da sentença nesse ponto.

A  representante do Parquet, em contrarrazões de fls. 75/78,
manifestou pela manutenção da decisão aqui vergastada.

A Procuradoria de Justiça, no  parecer de lavra do Promotor de
Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso. (fls.
84/87) 

É o relatório.

VOTO: 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente, a
tempestividade, conheço do recurso.

In casu, ao analisar os autos, mormente a decisão açoitada,
verifica-se que a julgadora, valendo-se de uma aplicação analógica da Lei nº 9.800/99,
destacou que seria possível a interposição de recurso mediante xerocópia, desde que os
originais fossem acostados aos autos.

Em primeiro lugar, cumpre pontuar que, da análise atenta dos
autos, observa-se que a petição do recurso de apelação (fls. 58/61), de fato, cuida-se de
xerocópia, pelo que não é possível aferir se assinatura é do próprio punho do advogado.

Segundo o C. STJ, não é possível a apresentação de petição por
meio de xerox, excepcionando, porém, a hipótese de o advogado assinar do próprio
punho a via fotocopiada que foi apresentada em juízo, o que, diga-se, não ocorreu nos
presentes autos. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  POR  FAX.  POSTERIOR  E
TEMPESTIVA JUNTADA DA XEROX DO ORIGINAL ASSINADA PELO
ADVOGADO. A XEROX DO FAX ANTERIOR INTERPOSTO, DESDE
QUE  NELA  MESMA  TENHA  O  ADVOGADO  ORIGINALMENTE
FIRMADO A SUA ASSINATURA, TEM A MESMA VALIA DE PETIÇÃO
ORIGINAL.RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  (REsp  99.826/MS,
Rel.  Ministro  CESAR ASFOR ROCHA,  QUARTA TURMA,  julgado  em
18/02/1997, DJ 29/09/1997, p. 48212)



“(...)  PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  APRESENTAÇÃO
DA  PETIÇÃO  POR  MEIO  DE  CÓPIA  REPROGRÁFICA.
POSSIBILIDADE,  DESDE  QUE  NELA  SE  APONHAASSINATURA
ORIGINAL  DO  SUBSCRITOR.  INOCORRÊNCIA,  NO  CASO
CONCRETO.RECURSOS  ESPECIAL  E  ESPECIAL  ADESIVO  NÃO
CONHECIDOS.  (REsp  696745/CE,  1ª  Turma,  Min.  Rel.  Luiz  Fux,  DJU
07/06/2005)
Destarte,  somente  a  cópia  da  petição  do  recurso  especial  devidamente
assinada originalmente pelo advogado,  é  que tem ela valia  nos autos.  No
presente caso,  não há  assinatura  do advogado,  o  que  retira  a  validade  do
documento.  Pelo  exposto,  nego  seguimento  ao  recurso  especial.  (Resp.
519.302;  Rel:  Ministra  JANE  SILVA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG, decisão monocrática proferida em  06/06/2008)

Conforme pontuado acima, é através da assinatura do advogado
que se verifica a veracidade, autenticidade e a idoneidade dos atos por ele praticado no
bojo  do  processo,  de  forma  que  a  assinatura  no  formato  de  cópia,  constitui
irregularidade formal do recurso. Não é por outro motivo que a Lei 9.800/99, que trata
do recurso interposto por meio eletrônico, exige a apresentação dos originais no prazo
de 05 dias.

Com  efeito,  a  apresentação  da  inicial  por  meio  de  cópia
reprográfica, sem aposição de assinatura de próprio punho do advogado, equipara-se à
situação de recurso apócrifo. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  AUSÊNCIA,  NA  PETIÇÃO,  DE
ASSINATURA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DO RECURSO. 1.  É
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
ausência de assinatura do procurador do recorrente  na  petição  do recurso
acarreta a sua inexistência. 2. Agravo regimental improvido.
(RE  209317  EDv-ED-AgR,  Relator(a):  Min.  ELLEN  GRACIE,  Tribunal
Pleno,  julgado  em  09/09/2004,  DJ  08-10-2004  PP-00003  EMENT VOL-
02167-01 PP-00187) 

Quanto  à  possibilidade  de  regularização  da  irregularidade
formal, a jurisprudência já se posicionou pela possibilidade de saneamento, quando o
processo  tramita  nas  instâncias  ordinárias,  o  que  não  justificaria  a  decisão  de
inadmissibilidade do recurso. Confira-se:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO   DE   INSTRUMENTO   SEM
ASSINATURA.  RECURSO  APÓCRIFO.  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.
ABERTURA DE PRAZO PARA SANAÇÃO DO VÍCIO. DIVERGÊNCIA
NÃO COMPROVADA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO.
1. A divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1º, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, com
a  transcrição  dos  julgados  que   configurem  o  dissídio  a  evidenciar  a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o
que não se evidenciou na espécie.
2. É impossível o confronto dos acórdãos trazidos como paradigmas, sem que
se especifique a lei contrariada pelo julgado recorrido.
3. Na instância ordinária,  o recurso de Agravo de Instrumento sem a
assinatura  do  procurador  não  pode  ser  considerado  inexistente,  pois
deverá ser oportunizado prazo razoável  para a sua regularização,  em
consonância com o art.13 do CPC, aplicável analogicamente à hipótese
dos   autos.   Precedentes:  REsp  1.398.134/SC,  Rel.  Ministra  Eliana
Calmon,   Segunda  Turma,  DJe  13/11/2013  e  AgRg  nos  EDcl  no  Ag



1.400.855/BA,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,  Segunda Turma,  DJe
25/4/2012.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp  1570519/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 20/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL.  NEGATIVA DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO,  OPOSTOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.  VÍCIO
SANÁVEL.  PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, quando a matéria em questão
foi analisada, de forma completa e fundamentada, pelo Tribunal de origem,
ainda que a conclusão adotada tenha sido desfavorável ao recorrente.
II.  Na linha dos precedentes desta Corte a respeito da matéria, "a falta
de assinatura de petição, nas instâncias ordinárias, é vício sanável que
poderá ser suprido em homenagem ao princípio da instrumentalidade da
formas" (STJ, REsp 1.206.131/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/10/2010).
III.  Recurso Especial  parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à origem, a fim de que seja concedido prazo ao recorrente, para sanar a
irregularidade da ausência da assinatura, constante da petição de Embargos
de Declaração que não foram conhecidos.
(REsp 1372300/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO -  RECURSO ESPECIAL -
AUSÊNCIA  DE  ASSINATURA  NA  PETIÇÃO  RECURSAL  -
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS  -  VÍCIO  SANÁVEL  -  RETORNO  DOS
AUTOS À ORIGEM - PRECEDENTES.
1. Ao contrário do efeito produzido na instância extraordinária, a falta
de  assinatura  do  advogado  nos  recursos  interpostos  nas  instâncias
instâncias ordinárias é um vício sanável, em consonância com o teor do
que dispõe o art. 13 do CPC, aplicável analogicamente à irregularidade
da  representação  postulatória,  devendo  ser  concedido  prazo  razoável
para o suprimento de tal irregularidade. Precedentes.
2. Recurso especial provido para determinar o retornos dos autos ao Tribunal
de  origem  para  que  seja  oportunizada  a  regularização  da  assinatura  do
patrono na petição recursal dirigida àquele instância ordinária.
(REsp  1398134/SC,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 13/11/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PETIÇÃO  RECURSAL  APÓCRIFA.  VÍCIO
SANÁVEL NAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  INTIMAÇÃO  PARA
REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO,  SUSCITADA  DE  OFÍCIO,
ACOLHIDA.  O  STJ  vem  entendendo  que  a  ausência  de  assinatura  na
petição  recursal,  nas  instâncias  ordinárias,  é  vício  sanável.  Todavia,  se
intimado  a  sanear  o  vício,  o  recorrente  queda-se  inerte,  forço  se  faz  o
acolhimento  da  preliminar  de  não  conhecimento  do  recurso,  suscitada  de
ofício.  (TJMG; APCV 1.0024.14.148531-8/001; Rel. Des. Eduardo Mariné
da Cunha; Julg. 11/08/2016; DJEMG 23/08/2016) 

Na linha dos precedentes acima citados a respeito da matéria, a
falta de assinatura do advogado, nos recursos interpostos perante a instância ordinária, é
vício sanável, aplicando ao caso em tela, por analogia, o art. 13 do CPC de 73, já que a
publicação da sentença e interposição do apelo se deram antes da vigência do novo
CPC. 

Assim,  ao  não  admitir  o  recurso  de  apelação  criminal,  a
magistrada de primeiro grau contrariou a jurisprudência,  bem como os princípios da



instrumentalidade das formas e da proporcionalidade, pelo que se impõe a reforma da
decisão ora vergastada.

Por fim, com relação ao pedido de exame do capítulo relativo à
suspensão  condicional  da  pena,  tenho  que  o  tema  não  é  passível  de  análise  nesse
momento processual, no qual se examina tão somente a possibilidade de regularização
de vício formal.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido prazo para o
recorrente sanar a irregularidade acima mencionada, seja pela juntada da versão
original  da  apelação  criminal,  seja  pela  aposição  de  assinatura  na  cópia
reprográfica do apelo de fls. 58/61.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


