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DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001791-54.2016.815.0000 – 2ª  Vara da
Comarca de Esperança/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RECORRENTE: Francisco Ascendino Batista Portela
ADVOGADOS: Alberto Domingos Grisi Filho (OAB/PB 4700) e Claudius Augustus
Lyra Ferreira Caju (OAB/PB 5.415)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE
ESTELIONATO.  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO  PROCESSO.  AUSÊNCIA DE
INDENIZAÇÃO  À  VÍTIMA.  JUÍZO  DE
RETRATAÇÃO. PERDA DO OBJETO.

-  Tendo sido reformada  a  decisão que homologou o
sursis  processual,  fazendo  incidir  a  indenização  à
vítima, pelos prejuízos sofridos, nos termos do art. 89,
§  1º,  I,  Da  Lei  nº  9.099/95  em  sede  de  juízo  de
retratação, o presente recurso encontra-se prejudicado
pela perda de seu objeto.

RELATÓRIO 

Trata-se de ordem de  Recurso em Sentido Estrito interposto por
Francisco Ascendino Batista Portela, assistente da acusação, qualificado inicialmente,
alegando, para tanto,  que a decisão que homologou o sursis processual se apresenta
nula, posto que não obedeceu aos ditames legais incursos no art. 89 da Lei nº 9.099/95,
especialmente no tocante à reparação dos danos causados à vítima (fls. 108-113).

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso
(fls. 115-120).

A defesa do acusado, por sua vez, apresentou contrarrazões às fls.
124-126.

Parecer  do  Promotor  de  Justiça  convocado,  Amadeus  Lopes
Ferreira, opinando pelo provimento do recurso (fls. 132-135).

Decisão de fl. 137 determinando o retorno dos autos à primeira
instância para fins de obediência ao art. 589 do Código de Processo Penal.



                      Poder Judiciário
                  Tribunal de Justiça da Paraíba
                  Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Juízo de retratação, ocasião em que o magistrado atribuiu efeito
regressivo ao recurso em sentido estrito e impôs ao acusado a obrigação de reparação
do dano causado à vítima (fl. 139).

É o relatório.

DECIDO.

O presente Recurso em Sentido Estrito objetiva o reconhecimento
da nulidade da decisão que homologou o sursis processual sem a condição contida no
art. 89, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, a reparação do dado causado à vítima.

Contudo,  da análise dos autos,  verifico que a situação ocorrida
quando da interposição do recurso não mais subsiste.

Isso porque, o magistrado a quo, em sede de juízo de retratação,
reformou a decisão recorrida,  tendo,  por conseguinte,  atribuído efeito regressivo ao
presente  recurso,  deferindo o  pleito  requerido,  no  sentido  de  impor,  ao  acusado,  a
obrigação de reparação do dano causado à vítima, como se vê da decisão de fl. 139.

Assim, a irresignação do recorrente perdeu seu objeto, restando o
recurso prejudicado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA.  JUÍZO  DE  RETRATAÇÃO.  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.  RECURSO
PREJUDICADO. I - Após a baixa em diligência para
fins do art.  589 do CPP, o Juízo a quo,  em sede de
retratação, recebeu a denúncia em desfavor de Renaldo
Arley Carvalho Dias.  II  -  Prejudicado o recurso em
sentido  estrito,  em  face  da  perda  de  seu  objeto.”
(Recurso  em  Sentido  Estrito  nº  0044005-
54.2014.4.01.0000/MG,  4ª  Turma  do  TRF  da  1ª
Região,  Rel.  Convocado  Carlos  D'Avila  Teixeira.  j.
23.08.2016, unânime, e-DJF1 05.09.2016)..

Diante  do  exposto,  JULGO  PREJUDICADO  O  RECURSO
interposto, em face da perda de seu objeto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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Não  sendo  interposto  recurso,  retornem  os  autos  ao  juízo  de
primeira entrância, para prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

João Pessoa, 25 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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