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APELAÇÃO  CRIMINAL. LATROCÍNIO  E
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.
RECURSOS  APELATÓRIOS  APRESENTADOS
POR MEIO ELETRÔNICO,  VIA E-MAIL.  NÃO
EXIBIÇÃO  NO  PRAZO  LEGAL,  DOS
ORIGINAIS  DAS  PEÇAS  RECURSAIS.
INTEMPESTIVIDADE.  ART.  2º  DA  LEI  Nº
9.800/99.  NÃO  CONHECIMENTO  DOS
APELOS.

- O recurso interposto por fac-símile ou de qualquer
outro  meio  mecânico  de  transmissão  de  dados,
somente produz efeitos processuais  se o apelante,
no prazo de cinco dias, apresentar a peça original,
de modo que, assim não procedendo o patrono do
réu, não merece ser conhecido o seu rogo.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

ACORDA  a  egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer dos recursos
de  apelação, determinando  que  seja  oficiado  a  Vara  das  Execuções  da
Comarca, para início de execução provisória de pena.
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RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Monteiro/PB, Regivaldo
Marques  de  Lima  (vulgo  “Reginho”),  Milton  dos  Santos  Leite  (vulgo
“Galera”),  José  Aparecido  Pereira  (vulgo  “Cidinho  Furão”),  Osiel  Antônio
Filho (vulgo “Rosiel”) e Janailson Carlos Brito (vulgo “Toroca”), devidamente
qualificados, foram denunciados, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto,
como incurso nas sanções do art. 157, §3º, in fine, e art. 288, c/c o art. 29, todos
do Código Penal;  e  o  último como incurso  nas  penas  do art.  12  da  Lei  nº
10.826/2003,  conforme narrativa constante da exordial acusatória que passo a
transcrever (fls. 02/04):

“Consta  do  inquérito  policial  anexo  que,  no
dia 16 de janeiro do ano em curso (2009), por volta das 17h00min,
nas  proximidades  do  Sítio  Ipueira,  zona  rural  do  Município  de
Camalaú/PB, termo desta Comarca, os denunciados, utilizando-se
de armas de fogo e com o objetivo de subtrair para si coisa alheia,
após terem reduzido qualquer possibilidade de defesa, roubaram
das vítimas,  Manoel  Alves  Feitosa,  conhecido por  'Neguinho',  a
importância R$ 100,00 (cem reais),  Maurílio Mineiro, conhecido
por  'Maurílio',  a  importância  de  R$  500,00  (quinhentos  reais),
Romão  Feitosa  de  Queiroz,  conhecido  por  'Romãozinho'  a
importância de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) e de José Neves
de  Queiroz,  conhecido por  'Zé  de  Jorge',  a  quantia  de  R$ 4,00
(quatro reais), para, e seguida, evadirem-se do local.

Pelo que se extrai dos autos, no final da tarde
daquele  dia,  aproximadamente  às  17h00min,  as  vítimas  que
ocupavam o caminhão marca FORD, modelo F350, placa KGJ-
6809-PE, de propriedade do Sr. Maurílio, que fazia o transporte
alternativo na rota Jataúba/PE – São João do Tigre/PB, ao parar
em uma porteira no sítio Ipueira no Município de Camalaú/PB,
foram surpreendidos pelos denunciados Milton dos Santos Leite e
Osiel Antônio Filho, os quais, com os rostos cobertos e de armas
em  punho,  conduzindo  uma  motocicleta  marca  Honda  CG-125-
Titan,  placa  KLX-0535-PE,  ao  tempo  em  que  anunciavam  o
assalto,  efetuavam vários disparos de arma de fogo para o alto
para,  logo  em  seguida,  o  denunciado  MILTON  DOS  SANTOS
LEITE  passou  a  recolher  das  vítimas  as  importâncias  acima
mencionadas, enquanto os denunciados OSIEL JOSÉ PEREIRA e
REGIVALDO MARQUES DE LIMA davam cobertura ao assalto,
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ato este que culminou também com a morte da vítima Manoel Alves
Feitosa pelo acusado MILTON DOS SANTOS LEITE que efetuou o
disparo, ocasião em que a vítima estava coma importância de R$
100,00 (cem reais), proveniente da venda de mangas na feira de
Jataúba/PE,  conforme  depreende-se  da  requisição  de  Exame
Cadavérico, bem como, Certidão de Óbito de fls. e fls.

Informa ainda o presente procedimento que a
arma utilizando pelo denunciado MILTON para fazer o assalto e
assassinar  o Sr.  Manoel  foi  guardada pelo quinto denunciado a
pedido  de  MILTON,  sendo  esta  apreendida  e  trata-se  de  um
revólver marca Taurus, calibre 38, nº de série 990547, conforme
depreende-se do Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 27 do
IP.”

Recebimento  da  denúncia  ratificado em  15.09.2009  (fl.
152).

Às  fls.  154/158  encontram-se  o  Laudo  de  Eficiência  de
Disparos e Tiro em Arma de Fogo nº 0063/2009, cuja conclusão apresentada
pelos Peritos foi  no sentido de que a  arma examinada encontra-se APTA A
REALIZAR DISPAROS E TIROS.

Ultimada  a  instrução criminal  e  oferecidas  as  Alegações
Finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  631/636)  e  pelas  Defesas  (Milton  dos
Santos  Leite,  José  Aparecido Pereira  e  Osiel  Antônio  Filho  –  fls.  641/643;
Regivaldo  Marques  de  Lima  –  fls.  646/680;  Janailson  Carlos  Brito  –  fls.
685/686),  o  Juiz  a  quo sentenciou  (fls.  701/708-v),  julgando parcialmente
procedente a denúncia,  para  declarar  extinta  a punibilidade do denunciado
José Aparecido Pereira, com fulcro no art. 107, I, do CP, e  condenar os réus
Regivaldo Marques de Lima, Milton dos Santos Leite e Osiel Antônio Filho nos
crimes previstos no art. 157, §3º, in fine, do CP; e o réu Janailson Carlos Brito
como  incurso  nas  penas  do  art.  12  da  Lei  nº  10.826/2003,  fixando-lhes  a
reprimenda da seguinte maneira:

- Para o réu  Regivaldo Marques de Lima,  após análise
das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, fixou a pena-base em 20
(vinte) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa – esta à razão de 1/30 (um
trigésimo)  do salário  mínimo vigente  à  época  do fato  –  a  qual  foi  tornada
definitiva à míngua de outras circunstâncias a considerar. Para cumprimento da
pena fixou o regime inicial fechado.
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-  Para  o réu  Milton dos Santos  Leite,  após análise  das
circunstâncias judiciais previstas no art.  59 do CP, fixou a pena-base em  22
(vinte e dois) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa – esta à razão de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato – a qual foi tornada
definitiva à míngua de outras circunstâncias a considerar. Para cumprimento da
pena fixou o regime inicial fechado.

 
-  Para  o  réu  Osiel  Antônio  Filho,  após  análise  das

circunstâncias judiciais previstas no art.  59 do CP, fixou a pena-base em  22
(vinte e dois) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa – esta à razão de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato – a qual foi tornada
definitiva à míngua de outras circunstâncias a considerar. Para cumprimento da
pena fixou o regime inicial fechado.

-  Para  o  réu  Janailson  Carlos  Brito,  após  análise  das
circunstâncias judiciais previstas no art.  59 do CP, fixou a pena-base em 01
(um)  ano de detenção,  e  30 (trinta)  dias-multa  –  esta  à  razão de  1/30 (um
trigésimo)  do salário  mínimo vigente  à  época  do fato  –  a  qual  foi  tornada
definitiva à  míngua de outras circunstâncias a  considerar.  Registre-se  que  a
Magistrada  fez  constar  na  Sentença  que  deixou  de  aplicar  a  atenuante  de
confissão em virtude da pena-base já ter  sido fixada no mínimo legal.  Para
cumprimento da pena fixou o regime inicial aberto.

Aplicando o art.  44 do Código Penal,  o Juiz  de 1º  grau
substituiu a pena privativa de liberdade, imposta ao réu Janailson Carlos Brito,
por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de
01 (um) salário mínimo.

Irresignados  com  o  decisório  adverso,  os  réus  Osiel
Antônio Filho, Milton dos Santos Leite e Regivaldo Marques recorreram a esta
Superior Instância, apresentando as peças recursais via e-mail (fls. 774, 775 e
776,  respectivamente),  requerendo  a  apresentação  das  razões  recursais  nos
termos do art. 600, §4º do CPP.

Registre-se que em relação ao réu Janailson Carlos Brito
ocorreu o trânsito em julgado da condenação, consoante se vê da Certidão de fl.
750.

No  despacho  de  fl.  833,  determinei  que  o  Bel.  Silvano
César Oliveira da Silva, patrono dos apelantes apresentasse as razões recursais.
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Todavia, o nobre causídico deixou fluir o prazo sem atender ao comando.

Em 22  de  setembro  de  2015,  o  Bel.  Gilvan  Fernandes,
requer habilitação nos autos, juntando instrumento procuratório para defender o
sentenciado Milton dos Santos Leite e apresenta suas razões recursais às fls.
841/854.

Remetidos  os  autos  à  douta  Procuradoria  de  Justiça,  foi
apresentado  Parecer  pelo  não  conhecimento  dos  recursos  interpostos,  por
inobservância  de  um  dos  requisitos  de  admissibilidade,  qual  seja,  a
tempestividade (fls. 858/861).

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de admissibilidade recursal:

1.1.  Preliminarmente  -  Do  não  conhecimento  das
apelações, por serem intempestivas:

Convém ressaltar, de início, que, interposto o recurso, cabe
ao  juízo  de  primeiro  grau  verificar  a  possibilidade  de  seu  processamento,
realizando uma análise acerca de sua admissibilidade, aferindo, assim, se estão
presentes os pressupostos objetivos (cabimento, previsão legal, adequabilidade,
regularidade  procedimental  e  tempestividade)  e  subjetivos  (legitimidade  e
interesse para recorrer, este intimamente ligado à sucumbência).

Todavia, o recebimento da súplica pela instância a quo não
subtrai do juízo ad quem o reexame dos pressupostos recursais. Nesse sentir, o
juízo de prelibação é feito em dois graus, ressalvada a hipótese de recurso para
o mesmo órgão julgador.

Feita essa explanação, denota-se dos autos que os patronos
dos  apelantes,  Dr.  Silvano  César  Oliveira  da  Silva  e  José  Nildo  Pedro  de
Oliveira, foram intimados da sentença condenatória em 23.04.2014 (fl. 715).

Registre-se o substabelecimento feito pelo advogado José
Nildo Pedro de Oliveira, sem reservas, dos poderes conferidos por Regivaldo
Marques de Lima, ao advogado Silvano César Oliveira da Silva (fl. 191).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000398-94.2009.815.0241                           CMBF - Relator 5



Em 20.10.2014, o patrono dos apelantes, Dr. Silvano César
Oliveira da Silva, apresenta,  via e-mail, as petições dos apelos, relativas aos
três recorrentes (fls. 774, 775 e 776). Todavia, os originais nunca fora juntados
ao processo.

Enfatize-se  ainda  que  o  réu  Osiel  Antônio  Filho  foi
intimado da sentença condenatória em 19.02.2015 (fl. 803); o réu Milton dos
Santos Leite foi intimado por edital, em 15.07.2014, com prazo de 90 dias (fl.
756), bem como pessoalmente, em 10.02.2015, conforme certidão de fl. 801-v;
e, o réu Regivaldo Marques de Lima foi intimado por edital, em 15.07.2014,
com prazo de 90 dias (fl. 756).

Nesse caso, analisando os presentes autos, constata-se que,
embora manifestada as irresignações dentro do prazo legal, o então defensor
dos  réus  não  trouxe,  em  momento  algum,  o  original  da  peça  recursal,
malferindo expressa disposição contida nos arts. 1° e 2°, da Lei 9.800/99, ipsis
litteris:

"Art. 1° É permitida às partes a utilização de sistema
de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile
ou outro similar, para a prática de atos processuais
que dependam de petição escrita.

Art.  2°  A utilização de sistema de transmissão de
dados e imagens não prejudica o cumprimento dos
prazos, devendo os originais ser entregues em juízo,
necessariamente,  ate  cinco  dias  da  data  de  seu
termino."

Ora, a jurisprudência pátria tem se pacificado na linha de
que,  o  recurso  interposto  através  de  fac-símile  ou  qualquer  outro  meio
mecânico de transmissão de dados, somente produz efeitos processuais se o
apelante, no prazo de cinco dias, apresentar a peça original, de modo que, assim
não procedendo o patrono do réu, não merece ser conhecido o seu rogo.

Neste sentido:

94838651  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.
HOMICÍDIO.  IMPETRAÇÃO  VIA FAC-SÍMILE
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OU  APENAS  POR  FOTOCÓPIA  NÃO
AUTENTICADA.  AUSÊNCIA  DO  ORIGINAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.  Não se conhece
do  Recurso  de  Apelação  cuja  peça  de
interposição  é  apenas uma cópia  (de  fax-símile
ou  fotocópia  não  autenticada),  sem  posterior
ratificação  mediante  a  juntada  aos  autos  da
petição original no prazo estabelecido no art. 2º
da  Lei  nº.  9.800/99.  (TJMG;  APCR
1.0435.12.001718-9/002;  Rel.  Des.  Júlio  César
Lorens; Julg. 01/12/2015; DJEMG 09/12/2015)

11982594  -  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INTERPOSIÇÃO  VIA  FAX.  NÃO
APRESENTAÇÃO  DA  PEÇA  ORIGINAL  NO
PRAZO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE  DO
RECURSO.  PRECEDENTES  DA  CORTE
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.  "É
inexistente o recurso interposto via fax se a parte
não  providenciar  a  juntada  dos  originais  em
juízo,  em razão  da  responsabilidade  que  lhe  é
atribuída pelo art. 4º, caput, parte final, da Lei nº
9.800/1999" (AgRg nos ERESP 1.049.863/SP, Rel.
Min.  João  Otávio  de  noronha,  corte  especial,  dje
22/05/2012). 2. No mesmo sentido: "é intempestivo
o agravo regimental interposto via fax, se a petição
original  não  é  protocolizada  dentro  do  prazo  de
cinco dias,  previsto  no art.  2º  da Lei  nº  9.800/99
(precedentes  da  corte  especial).  "  (AgRg  no  CC
66.496/ MT, Rel. Min. Felix Fischer, terceira seção,
DJ 18/06/2007). 3. Ainda que assim não fosse, no
caso  concreto,  os  agravantes  não  infirmaram
nenhum dos  3  (três)  fundamentos  da  decisão  ora
agravada,  fazendo  incidir  na  espécie,  também,  o
enunciado  da  Súmula  nº  182/STJ.  4.  Agravo
regimental  não  conhecido.  (STJ;  AgRg-AREsp
185.269; Proc. 2012/0112596-9; SP; Quinta Turma;
Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 26/05/2014)
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No  tocante  à  petição  apresentada  em  22.09.2015 por
Milton dos Santos Leite, através do advogado Gilvan Fernandes (fls. 841/854),
vale ressaltar  que, logo após a publicação da Sentença condenatória houve a
intimação de seu advogado legalmente constituído à época, Dr. Silvano César
Oliveira da Silva (Procuração de fl. 161), em 23.04.2014 (fl. 715) – portanto
válida – conforme relatado alhures, tendo havido a preclusão consumativa com
a  interposição  do  primeiro  apelo,  embora  tenha  restado  intempestivo  pelas
razões supramencionadas.  

Ademais,  sem  maiores  delongas,  verifica-se  que  –
igualmente  àquela,  embora  por  outras  razões  –  a  nova  interposição  seria
intempestiva, porquanto o supramencionado réu foi intimado pessoalmente da
sentença  condenatória  em  10.02.2015  (intimação  derradeira),  consoante  já
exposto acima, tendo transpassado em muito o prazo recursal.

Ante  todo  o  exposto,  não  conheço  dos  recursos
interpostos  pelos  apelantes  Osiel  Antônio  Filho,  Milton  dos  Santos  Leite  e
Regivaldo Marques de Lima, em face da intempestividade.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr. Des. João
Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando, além de mim, relator, o Exmo. Sr. Dr. José Guedes Cavalcanti Neto
(Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira
Filho).

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr. Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo
Filho”  da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de Junho de 2016.

João Pessoa, 13 de Junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      Relator
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