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    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001153-39.2014.815.0631 - Comarca de Juazeirinho
RELATOR : Dr. Carlos Antônio Sarmento  Juiz convocado para substituir o
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Evanildo Trajano de Oliveira
ADVOGADO : Alberto Batista de Lima
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO  CORPORAL
LEVE C/C LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ARTS. 129, §9º
E 129 DO CP C/C LEI Nº11340/06. CONDENAÇÃO
EM  CONCURSO  MATERIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
APLICAÇÃO  DO  CRIME  CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE.  SURSIS  DA  PENA.  NÃO
CONCESSÃO PELO JUIZ A QUO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
JUSTIFICATIVA IDÔNEA.  DESPROVIMENTO DO
APELO.

-  As lesões corporais foram praticadas em momentos distintos,
por  meio  de  ações  isoladas,  tendo  a  segunda  vítima  sido
atingida após tentar tomar satisfações a respeito do ocorrido em
relação à primeira.
–  Isto, por si só, afasta a possibilidade de aplicação do art. 71
do CP, que exige que, pelas condições de tempo, lugar, maneira
de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser
havidos como continuação do primeiro. Ocorre que a segunda
ação foi completamente independente da primeira, não havendo
a unidade de desígnios, que é a vontade deliberada de praticar
mais  de  um delito  nas  condições  objetivas  do  artigo  71  do
Código Penal,  ou seja,  é  o  dolo constante  de praticar  vários
delitos  nas  mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de
execução, necessárias a configurar a continuidade de crimes.
–  “Embora  a  paciente  não  seja  reincidente  e  tenha  sido
condenada a pena igual ou inferior a quatro anos, não poderá ser
beneficiada  com o  regime  inicial  aberto  ou  ter  a  suspensão
condicional  da  pena,  em  razão  de  possuir  circunstâncias
judiciais  desfavoráveis,  reconhecidas  pelas  rr.  decisões
anteriores (precedentes).(HC 319.771/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER,  QUINTA TURMA,  julgado  em  25/08/2015,  DJe
10/09/2015)”



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 NEGAR PROVIMENTO AO APELO. Não
havendo Recurso Especial ou Extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de
origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória,
antes do encaminhamento à Presidência deste Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Perante o Juízo da Vara Única  da Comarca de Juazeirinho,
Evanildo Trajano de Oliveira foi denunciado como incurso nas iras dos artigos 129,
§9º e 129 do CP c/c lei nº11340/06 em concurso material, porque, segundo a peça
basilar acusatória (fls. 02/03), praticou lesão corporal de natureza leve contra Francisco
de Assis Costa Ramos e Keliane Barreto Soares, esta última sua irmã.

Segundo  a  denúncia,  no  dia  12  de  agosto  de  2014,  Keliane
chegava na casa de sua genitora quando presenciou sua cunhada de nome Fernanda e
sua mãe bastante receosas, pois Evanildo havia chegado na residência das mesmas e
passado a agredir  verbalmente sua cunhada,  com palavras de baixo calão.  Logo em
seguida,  teria  o  mesmo  tomado  satisfação  coma  vítima,  dizendo  que  “chegou  para
resolver” e acusou Keliane e Fernanda de terem denunciado sua esposa ao Conselho
Tutelar, partindo para cima das mesmas, atingindo Keliane com um soco na região da
boca, fazendo com que ela caísse no chão, e continuando a agredi-la com chutes na
região do abdome. Neste contexto, Francisco de Assis Costa Ramos – esposo de Keliane
– chegou à residência e tentou apaziguar a situação, tendo sido igualmente agredido
fisicamente pelo acusado, que utilizou um capacete para atingi-lo na região da boca,
lesionando-o. Após os fatos, o acusado fugiu do local.

Denúncia recebida em 17 de outubro de 2014 (fl. 32).

Instrução criminal, fls. 45/49 (anexo mídia com os depoimentos
testemunhais, declarações das vítimas e interrogatório do acusado).

Encerrada a instrução criminal, o douto magistrado a quo,  Dr.
Alexandre José Gonçalves Trineto, proferiu sentença condenando o réu à reprimenda de
06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, não convertida em restritiva de direito e
nem concedido o sursis da pena, tendo em vista o contexto de violência no qual o crime
foi cometido. 

Inconformado, tempestivamente, apelou o réu (fl. 63). As razões
recursais foram apresentadas naquela instância (fls. 68/70). Pugna o apelante, em suma,
que em vez do concurso material aplicado na sentença, seja reconhecido o contexto de
continuidade  delitiva,  aplicando-se  o  art.  71  do  CP.  Pugna,  ainda,  a  concessão  da
suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP, por entender presentes os
requisitos do benefício.

O representante do Parquet, em suas contrarrazões, ofertadas às
fls. 71/75, rebateu os fundamentos defensivos e rogou pela manutenção da sentença
recorrida.



Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. Álvaro  Gadelha  Campos,
manifestou-se pelo provimento parcial do apelo (fls. 80/82). 

É o relatório.

VOTO: 

Conheço do recurso de apelação porquanto preenchidos todos os
requisitos intrínsecos e extrínsecos a sua admissibilidade.

Visa o presente recurso a reforma da sentença condenatória tão
somente no que concerne ao reconhecimento da continuidade delitiva e aplicação do art.
71  do  CP,  bem como a  concessão  do benefício  de  suspensão condicional  da  pena,
previsto  no  art.  77  do  Código  Penal,  entendendo  o  apelante  preencher  todos  os
requisitos necessários para sua obtenção, notadamente o fato de ser primário, ter bons
antecedentes e circunstâncias judiciais a ele favoráveis.

Primeiramente, importa deixar claro que sobejam provas acerca
da materialidade e da autoria delitivas nos autos, notadamente os exames de corpo de
delito  das  vítimas,  fls.  10/12  e  15/17  e  os  depoimentos  testemunhais,  mídia  fl.45.
Destarte, sem maiores delongas, não impende qualquer retoque na sentença vergastada.

No  que  concerne  ao  mérito  recursal,  o  réu  pugna  pelo
reconhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material.

Não obstante, como bem observado pela douta procuradoria de
justiça,  “as lesões  corporais  foram praticadas em momentos  distintos,  por  meio  de
ações isoladas, tendo a segunda vítima sido atingida após tentar tomar satisfações a
respeito do ocorrido em relação à primeira, Keliane.”

 Isto, por si só, afasta a possibilidade de aplicação do art. 71 do
CP,  que  exige  que, pelas  condições  de tempo,  lugar,  maneira  de  execução e  outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro. Ocorre
que  a  segunda  ação  foi  completamente  independente  da  primeira,  não  havendo  a
unidade de desígnios, que é a vontade deliberada de praticar mais de um delito nas
condições objetivas do artigo 71 do Código Penal, ou seja, é o dolo constante de praticar
vários delitos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, necessárias a
configurar a continuidade de crimes. Por tais razões, inalcançável o pleito deduzido.

Doutra banda, o apelante chega a aduzir que o magistrado não
teria apreciado o cabimento ou não do benefício de suspensão condicional da pena, o
que não se verifica na hipótese. 

Com  efeito,  houve  manifestação  expressa,  embora  sucinta,
acerca  do  não  cabimento  do  benefício  no  caso  concreto,  tendo  em  vista  “que  o
condenado praticou o delito com emprego de violência física”, o que o levou a negar
não somente o sursis da pena, como também o direito à substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do CP. Nesse caso, não
se pode considerar deficiente a decisão que se manifesta expressamente acerca da não
aplicabilidade do instituto, tal como já pacificado na jurisprudência dos Tribunais:



CRIMINAL. HC. FURTO NOTURNO. OMISSÃO DA SENTENÇA
QUANTO ÀS TESES DA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISUM
QUE REFUTOU TODAS AS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS PARA
FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA
NÃO-CONFIGURADA.  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  NA
IMPOSIÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL.  INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO SURSIS.
IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO.  DETRAÇÃO DA PENA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.  TRANCAMENTO
DA  AÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  NÃO-
EVIDENCIADA DE PLANO. PRÁTICA DE FURTO FAMÉLICO.
ILEGALIDADE  NÃO-DEMONSTRADA  DE  PRONTO.
IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO.
DESCONSTITUIÇÃO  DO  JULGADO.  IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
INSUFICIÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DA  PENA-BASE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO-CONHECIMENTO.  ORDEM  PARCIALMENTE
CONHECIDA E DENEGADA.
(...)
V.  Não  há  que  se  falar  em omissão  quanto  à  possibilidade  de
aplicação  da  suspensão  condicional  da  pena,  se  a  sentença
monocrática  negou  o  referido  benefício  de  forma  devidamente
motivada, ressaltando o não-preenchimento dos requisitos para a
concessão do sursis.
(...)
XII. Ordem denegada.
(HC 19.285/BA,  Rel.  Ministro  GILSON DIPP,  QUINTA TURMA,
julgado em 05/11/2002, DJ 17/02/2003, p. 310)

Não obstante, avançando na análise do seu direito subjetivo, o
recorrente afirma ser  imperiosa  a  concessão do  sursis,  porquanto  primário,  de bons
antecedentes, tendo dos as circunstâncias judiciais sido-lhe avaliadas favoravelmente.

Mais uma vez, contudo, equivoca-se o apelante, principalmente
no que tange à valoração da conduta social, personalidade circunstância e consequência
dos crimes de lesões corporais pelos quais foi condenado,  ofendendo a integridade
física de duas pessoas, uma delas sua irmã. 

Nesta esteira,  aliás, sedimentam-se os precedentes do C. STJ,
senão vejamos:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO  NO  ACÓRDÃO  ESTADUAL.
SURSIS  DA  PENA.  INVIABILIDADE.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  LESÃO
CORPORAL  GRAVE.  DESCLASSIFICAÇÃO.  REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA  DO  VERBETE  N.  7  DA  SÚMULA  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-  Não prospera a alegação de omissão no aresto recorrido, uma
vez que  a  Corte  a  quo  decidiu  todas as questões necessárias



para o julgamento.
-  Não preenchendo o agravante os requisitos legais exigidos
no art.  77,   II,   do  Código Penal,  não prospera o pleito
quanto à suspensão condicional  da  pena,  em  razão  da
existência  de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
(...)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  785.672/DF,  Rel.  Ministro  ERICSON
MARANHO  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO
TJ/SP),  SEXTA  TURMA,  julgado  em  15/03/2016,  DJe
31/03/2016)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO  CRIMINAL.  NÃO
CABIMENTO.  RECEPTAÇÃO.  CONDENAÇÃO
FUNDAMENTADA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  REVOLVIMENTO  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
(...)
III - In casu, o MM. Juízo de primeiro grau exasperou a pena-
base aplicada levando em consideração a existência de 2 (duas)
recentes condenações da paciente pelo mesmo tipo penal.  As
referidas  circunstâncias  justificaram também a  imposição  do
regime semiaberto e o indeferimento da suspensão condicional
da pena.
IV -  Na  determinação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da
pena privativa de liberdade, bem como no deferimento ou não
do sursis, deve-se ter em consideração, além da quantidade de
pena aplicada, também as condições pessoais do réu (§ 3º do
art. 33 e 77 do Código Penal).  Embora a paciente não seja
reincidente e tenha sido condenada a pena igual ou inferior
a quatro  anos,  não poderá  ser beneficiada  com o  regime
inicial aberto ou ter a suspensão condicional da pena, em
razão  de  possuir  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,
reconhecidas pelas rr. decisões anteriores (precedentes).
V - Não se admite, na via eleita, o revolvimento do material
fático-probatório,  haja  vista  os  limites  próprios  do  habeas
corpus.
Ordem não conhecida.
(HC  319.771/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015)

Assim, irretocável a sentença condenatória, que se mantém em
todos os seus termos, não fazendo jus o apelante ao benefício do art. 77 do CP, ante a
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que desaconselham a concessão do
sursis no caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, em
desarmonia com o parecer ministerial.

O réu encontra-se solto e não há, nos autos, guia de execução



provisória  expedida.  Destarte,  oficie-se  ao  juízo  processante  comunicando  a
manutenção  da  decisão.  Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para a execução definitiva. Caso haja
recurso à instância superior, encaminhe-se à Presidência deste Tribunal de Justiça
para fins de juízo de admissibilidade e expeça-se guia de execução provisória da
pena.

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  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


