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A decisão popular somente pode ser cassada por
contrariedade à prova quando o posicionamento
dos  jurados  se  mostrar  arbitrário,  distorcido  e
manifestamente  dissociado  do  conjunto
probatório.

Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões  apresentadas,  amparado  pelo  acervo
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestadamente  contrária  à  prova  dos  autos,
devendo a mesma ser  mantida,  em respeito  ao
Princípio da Soberania Popular do Júri.

Tendo o réu empreendido todos os esforços para
a  consumação  do  delito,  apenas  não  logrando
êxito  em  sua  empreitada  criminosa  porque  o
ofendido conseguiu fugir, não há que se falar em
desistência voluntária, O fato de o acusado não
ter prosseguido na perseguição, após a fuga da
vítima,  não  desnatura  esse  entendimento,  na
medida em que, para a configuração da tentativa
de homicídio, não se exige que o agente avance
na prática delitiva até as últimas consequências.

Mesmo que afastadas algumas das circunstâncias
judiciais  sopesadas  inicialmente  como
desfavoráveis  pelo  juízo  singular,  poderá
permanecer  a  pena-base  fixada  nos  mesmos
moldes  iniciais,  quando  demonstrado  ter  sido
estabelecida  proporcionalmente,  levando  em
consideração  as  reconhecidas  e  subsistentes
circunstâncias negativas ao acusado.

Se  o  acusado  ostenta  mais  de  1  (uma)
condenação definitiva, não sendo ao menos uma
delas alcançada pelo período depurador previsto
no inciso I do art. 64 do CP, não há bis in idem na
simultânea  exasperação  da  pena-base  e
aplicação da majorante da reincidência.

Tendo  o  acusado  em  muito  se  aproximado  da
consumação delitiva, correta a fixação da fração
de diminuição no seu patamar mínimo legal.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

Desembargador João Benedito da Silva
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal manejada em plenário (fls. 134/135)

por Lindivaldo Nunes da Silva, com fundamento no art. 593, III, “b”, “c” e “d”,

do CPP, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Sousa

(fls. 132/133) que o considerou incurso nas penas do art. 121,  caput, e §4º,

parte final, c/c art. 14, II, ambos do CP.

A pena aplicada, após correção de erro material, feita em sede de

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público (fls.142/143), foi de 8

(oito) anos de reclusão, que, operada a detração, resultou em 5 (cinco) anos,

5 (cinco) meses e 3 (três) dias a serem cumpridos em  regime inicialmente

semiaberto.

Segundo a narração contida na denúncia, o acusado teria, no dia

07/10/2013,  na rua  Manoel  Aniceto  de Almeida,  Vila  Nova,  Marizópolis,  por

volta das 10h, tentado ceifar a vida do menor J. F. N.

Ainda segundo a inicial acusatória, nos dias que antecederam o

delito,  o  denunciado  estava  causando  terror  nas  cidades  de  Sousa-PB  e

Marizópolis-PB,  afirmando  que  precisava  matar  2  (dois)  gatos  e  2  (duas)

crianças, a fim de realizar uma “macumba” para tirar a sua genitora da prisão,

em Cajazeiras-PB.

Após ter matado os dois animais, o acusado tentou invadir uma

escola  no  município  de  Sousa-PB,  no  Núcleo  Habitacional  I,  mas  não

conseguiu seu intento, que era de ceifar a vida de 2 (duas) crianças.

Desembargador João Benedito da Silva
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No  dia  dos  fatos,  a  vítima  se  encontrava  sozinha  em  sua

residência, quando se deparou com o acusado debaixo de sua cama, portanto

uma faca peixeira e afirmando que iria matá-lo, o que somente não consumou

porque o menino conseguiu fugir para a rua, em face do que o réu evadiu-se do

local.

Nas  razões  recursais  (fls.  148/152),  o  recorrente  pleiteia,

primeiramente, a submissão do réu a novo julgamento, por ser manifestamente

contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença, notadamente

por  não  ter  a  vítima  o  reconhecido  na  ocasião  de  sua  oitiva  em plenário.

Subsidiariamente, pede o reconhecimento da ocorrência desistência voluntária

(art. 15, primeira parte, do CP), considerando que o réu poderia ter continuado

a perseguir a vítima quando esta saiu da casa, mas não o fez.

Ao final, requer a reforma da sentença no tocante à pena-base

aplicada ao acusado, para que seja dosada no mínimo legal, considerando que

as circunstâncias judiciais lhe são predominantemente favoráveis. Aduz, ainda,

que o juiz sentenciante incorreu em bis in idem, ao considerar os antecedentes

criminais  nas  primeira  e  segunda  fases  da  dosimetria  da  reprimenda.  Em

arremate, impugna a fração de diminuição de pena decorrente da tentativa,

pois  o  magistrado  a  dosou  aquém  do  máximo  legal  sem  a  devida

fundamentação.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  154/157,  nas  quais  o

representante ministerial pede pelo provimento parcial do apelo, a fim de que o

decisum seja  mantido,  exceto  quanto  à  diminuição  da  pena  resultante  da

tentativa.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu

Procurador  de  justiça  Álvaro  Gadelha  Campos,  apresentou  parecer  de  fls.

Desembargador João Benedito da Silva
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164/166, opinando pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a

pena, no que tange ao quantum de redução pela tentativa.

É o relatório. 

VOTO

Conforme acima relatado, o ora recorrente, Lindivaldo Nunes da

Silva,  foi  condenado pela prática  de tentativa  de homicídio,  por  ter,  no  dia

07/10/2013,  na rua  Manoel  Aniceto  de Almeida,  Vila  Nova,  Marizópolis,  por

volta das 10h, tentado ceifar a vida do menor J. F. N.

A pena aplicada, após correção de erro material, feita em sede de

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público (fls.142/143), foi de 8

(oito) anos de reclusão, que, operada a detração, resulta em 5 (cinco) anos, 5

(cinco)  meses e 3 (três)  dias,  a  serem cumpridos em  regime inicialmente

semiaberto.

Segundo a inicial acusatória, nos dias que antecederam o delito, o

denunciado estava causando terror nas cidades de Sousa-PB e Marizópolis-

PB, afirmando que precisava matar 2 (dois) gatos e 2 (duas) crianças, a fim de

realizar uma “macumba” para tirar a sua genitora da prisão, em Cajazeiras-PB.

Após ter matado os dois animais, o acusado tentou invadir uma

escola  no  município  de  Sousa-PB,  no  Núcleo  Habitacional  I,  mas  não

conseguiu seu intento, que era de ceifar a vida de 2 (duas) crianças.

No  dia  dos  fatos,  a  vítima  se  encontrava  sozinha  em  sua

residência, quando se deparou com o acusado debaixo de sua cama, portanto

uma faca peixeira e afirmando que iria matá-lo, o que somente não consumou

porque o menino conseguiu fugir para a rua, em face do que o réu evadiu-se do

local.

Desembargador João Benedito da Silva
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O presente recurso pretende submeter o réu, ora apelante, a novo

julgamento  perante  o  Conselho  de  Sentença,  sob  a  alegação  de  ser

manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  a  decisão  do  Conselho  de

Sentença. Isso porque a vítima não fez o reconhecimento do réu na ocasião de

sua  oitiva  em plenário.  Subsidiariamente,  pede  a  aplicação  do  instituto  da

desistência  voluntária  (art.  15,  primeira  parte,  do  CP),  considerando  que  o

acusado poderia ter continuado a perseguir a vítima quando esta saiu da casa,

mas não o fez.

Ao final, requer a reforma da sentença no tocante à pena-base

aplicada ao acusado, para que seja dosada no mínimo legal, considerando que

as circunstâncias judiciais lhe são predominantemente favoráveis. Aduz, ainda,

que o juiz sentenciante incorreu em bis in idem, ao considerar os antecedentes

criminais  nas  primeira  e  segunda  fases  da  dosimetria  da  reprimenda.  Em

arremate, impugna a fração de diminuição de pena decorrente da tentativa,

pois  o  magistrado  a  dosou  aquém  do  máximo  legal  sem  a  devida

fundamentação.

Pois  bem.  Vejamos,  inicialmente,  a  versão  apresentada  pelo

menor, em todas as oportunidades em que foi ouvido:

Que o declarante afirma que estava sozinho em casa
na manhã do sia 07/10/2013, por volta de 10:00h, pois
sua  mãe  havia  ido  para  uma  reunião  na  escola
municipal João Gonçalves de Sousa, enquanto que a
irmã do declarante e demais irmãos estavam em uma
atividade  no  campo  de  futebol  com os  professores;
Que o declarante afirma que no momento se encontra
na pate da frente da casa, onde regava as plantas, e
que as portas de trás da casa estavam apenas entre
abertas;  Que o declarante afirma que,  ao entrar  em
casa,  achou  por  bem  procurar  as  galinhas  que
frequentemente se encondam no interior da casa, foi
quando viu algo estranho de baixo da sua cama, e, ao
se aproximar notou que era um indivíduo conhecido
por  Corcorã,  o  qual  é  bastante  conhecido  naquela

Desembargador João Benedito da Silva
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cidade  de  Marizópolis-PB;  já  que  é  um  indivíduo
perigoso,  conforme afirmações de populares;  Que o
declarante  afirma  que  tentou  correr  para  porta  de
casa, mas o ferrolho emperrou e não conseguiu abrir a
porta,  enquanto  que  aquele  indivíduo  (Corcorã)  se
aproximou do mesmo de faca em punho, dizendo as
seguintes  palavras:  “vou  lhe  matar,  vou  lhe  matar”,
repetindo por diversas vezes; Que o declarante afirma
que o que impediu daquele indivíduo matá-lo foi uma
mesa da cozinha; Que o declarante afirma que gritou
por diversas vezes o nome de Micheli (vizinha), porém,
ninguém apareceu para socorrê-lo; Que o declarante
afirma que o indivíduo mesmo separado do declarante
por uma mesa, mesmo assim, tentava ferí-lo; Que, em
certo  momento,  Corcorã  tentou  agarrá-lo  quando
passou  por  debaixo  da  mesa,  mas  que  apenas
Corcorã  conseguiu  segurar  o  short  do  declarante  e
esse conseguiu correr com o tempo de abrir a porta da
frente  de  sua  residência,  saindo  para  rua  pedindo
socorro, mas que Corcorã fugiu pela porta da cozinha,
já  que  ouviu  o  barulho  da  porta;  Que  o  declarante
afirma que a primeira pessoa que tomou conhecimento
sobre o fato supramencionado foi Micheli que estava
sentada na calçada ouvindo som;  Que o declarante
afirma que  após  o  fato  ocorrido,  também noticiou  o
ocorrido  a  sua  tia  de  nome  Damiana,  que  reside
vizinho e, por não se sentir bem, acabou desmaiando;
Que o declarante afirma que conhecia Corcorã apenas
de  vistas,  e  que  já  tinha  conhecimento  de  que  o
mesmo comentou pela cidade que o mesmo pretendia
matar duas crianças na cidade de Marizópolis-PB; Que
o  declarante  tem  conhecimento  que  uma  semana
antes,  Corcorã  havia  matado  dois  gatos,  utilizando
uma  faca,  e  que,  segundo  comentários,  o  mesmo
bebeu o sangue dos gatos; Que o declarante afirma
que  Corcorã  conseguiu  entrar  na  suia  casa  e  se
esconder,  sem  que  o  declarante  ou  qualquer  outra
pessoa percebesse; Que o declarante afirma que não
tem dúvida que Corcorã,  se  encontrasse os demais
irmãos do declarante naquele momento (no interior da
casa), poderia haver uma tragédia; Que o declarante
afirma que, antes de entrar em casa, ouviu o cachorro
de sua casa latindo, mas de nada desconfiou. - vítima
J. F. N., em sede policial, fls. 10/11.

Que no dia que trata o fato, o depoente ficou em casa
sozinho, enquanto sua mãe foi a escola do seu irmão
mais novo; Que na casa do depoente criam galinhas;
Que  uma  galinha  havia  entrado  embaixo  da  cama;
Que  o  depoente  abaixou-se  para  retirá-la  e  nesse
momento  viu  algo  escuro  debaixo  na  cama;  Que

Desembargador João Benedito da Silva
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correu em direção à porta para sair de casa, mas não
conseguiu abrir; Que o acusado, que estava debaixo
da cama, saiu com uma faca na mão, correndo atrás
do depoente; Que ficou correndo em círculo ao redor
de  uma  mesa;  Que  o  acusado  tentou  pegar  o
depoente  por  debaixo  da  mesa,  este  momento
escorregou  e  o  depoente  conseguiu  abrir  a  porta  e
sair,  chamando  por  suas  primas  que  estava  na
calçada; Que o acusado correu pela porta do fundo;
Que o depoente já tinha ouvido falar que o acusado já
tinha  matado  dois  gatos  e  bebido  o  sangue  e  que
pretendia matar 3 crianças daquela cidade, porque a
mãe do acusado estava presa; Que já existia um pavor
da população quanto à pessoa do acusado; […]; Que
o acusado saiu pelos fundos, antes que as primas do
depoente  chegasse  em  casa.  -  vítima  J.  F.  N.,  em
juízo, fl. 52.

Em plenário, o menor confirmou os termos de suas declarações

anteriores, acrescendo que o acusado chegou a dizer que ia matá-lo, quando

saiu de debaixo de sua cama, com uma faca na mão. E, ao contrário do que

afirmado pela defesa, o menino afirmou que chegou a reconhecer o acusado

no  momento  do  crime  (arquivo  “proc.  6872-40.2013-  Joyanderson  Ferreira-

vitima.wmv”, constante na mídia de fls. 130).

Como se vê, não procedem as alegações do apelante de que a

vítima não o reconheceu no dia dos fatos. Desde a esfera policial, o menino foi

enfático em afirmar que conseguiu reconhecer o agressor, pois o conhecia de

vista  e  de  fama,  por  ser  o  acusado  pessoa  conhecida  como  perigosa  na

localidade.

A verdade é que, em plenário, a defesa tentou levar o adolescente

à confusão, afirmando que ele não poderia ter reconhecido o réu, se  não o

conhecia  até  aquele  momento.  Não  obstante  essa  manobra  da  defesa,  o

menino  não  cedeu,  continuando  a  afirmar  que  prontamente  reconheceu  o

acusado, no momento em que ele saiu de debaixo de sua cama. Isso porque,

como facilmente se percebe, o ofendido, apesar de efetivamente não conhecer

o  réu,  sabia  de  quem  se  tratava  e  da  fama  de  pessoa  perigosa  que  ele

Desembargador João Benedito da Silva
8



Apelação Criminal nº 0006872-40.2013.815.0371

ostentava. 

Mas  não  é  só:  outras  testemunhas  que  se  encontravam  nas

proximidades do local do crime, apesar de não terem chegado a presenciar o

acusado,  relataram que o  menino saiu  de  casa  correndo  e  gritando  que o

acusado,  conhecido  como  “Corcorã”,  estava  querendo  lhe  matar.  Essas

pessoas ainda se referem a outro episódio,  ligado ao delito,  em que o réu

invadiu um grupo escolar e aterrorizou alunos e professores, afirmando que iria

tomar o sangue de 2 (duas) crianças. Eis os trechos de seus depoimentos:

Que no dia do fato, o depoente estava de serviço e foi
solicitado  para  comparecer  a  um  grupo  escolar
localizado  no  Núcleo  I,  em  São  Gonçalo,  onde  o
acusado estava aterrorizando; Que se deslocou para o
local e ali encontrou o prédio fechado, as crianças e os
professores do lado de dentro, com medo do acusado
retornar àquela repartição, pois o acusado disse que
iria tomar o sangue de uma criança; Que diligenciou e
não  encontrou  o  acusado  nos  arredores  e  logo  foi
informado de que ele estava na cidade de Marizópolis
dentro de uma casa com a criança, armado com uma
faca  peixeira;  Que  se  deslocou  para  o  local  e  ali
encontrou  uma  criança  chorando  muito  nervosa,
relatando que tinha passando momento difíceis, com o
acusado sendo de sua casa;  Que o depoente ouviu
relatos  que  o  acusado  com  uma  faca  em  punho
perseguia  a  vítima  dentro  de  casa;  Que encontro  a
faca  dentro  da  casa  da  vítima;  Que  encontrou  e
apreendeu o acusado naquele mesmo dia; Que após
ser  preso o acusado confessou que tinha matado 2
gatos  e  tomado  o  sangue,  mas  não  falou  que
pretendia  matar  duas  crianças;  Que  já  conhecia  o
acusado de outras ações policiais; Que o depoente foi
informado de que o acusado prestou entrevista em um
site  e  uma  emissora  de  rádio,  dizendo  que  queria
matar 2 gatos e 3 crianças para tomar o sangue..  -
Francisco  Juvenal  Sales  Sousa,  em  juízo,  fl.  53,
confirmado em plenário, conforme arquivo “proc. 6872-
40.2013- Francisco Juvenal.wmv”, constante na mídia
de fls. 130.

Que o depoente é Conselheiro Tutelar da cidade de
Marizópolis e, após solicitado, compareceu ao local e
encontrou a criança muito nervosa pelo ocorrido, pois
a mesma relatou que o acusado havia entrado em sua

Desembargador João Benedito da Silva
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casa e lhe perseguido com uma faca peixeira; Que o
acusado  não  estava  mais  no  local  e  a  criança  foi
encaminhada  ao  psicólogo;  Que  considera  que  a
vítima conseguiu se livrar porque é uma pessoa ativa,
se fosse uma outra pessoa, teria sido alcançada pelo
acusado; Que ouviu falar que o acusado havia matado
dois gatos e pretendia matar uma criança; Que ouviu
falar  que  o  acusado  havia  aterrorizado  uma escola.
Que não conhecia o acusado. -  Vanaldo Domingos
dos Santos, em juízo, fl. 54, confirmado em plenário,
conforme  arquivo  “proc.  6872-40.2013-  Vanaldo
Domingos.wmv”, constante na mídia de fls. 130.

Que a depoente, no momento, se encontrava defronte
a sua residência na companhia de Michele, por volta
de 10:00h da manhã,  quando ouviu alguém gritar  a
seguinte  frase:  “Michele,  me  ajuda!”,  mas  que  não
reconheceu  a  voz;  Que  a  depoente  afirma que  sua
residência fica a duas casas da residência da vítima;
Que  depois  de  alguns  minutos,  surgiu  a  vítima  de
nome J. bastante nervoso o chorando e afirmou ainda
que  o  indivíduo  conhecido  por  Corcorã  estava  no
interior da residência dele (vítima), armado com uma
faca,  tentando  matá-lo;  Que  diante  do  exposto,  a
depoente  foi  comunicar  o  fato  ocorrido  à  mãe  da
vítima,  que  estava  numa  reunião  da  escola  João
Gonçalves  e  logo  retornou  ao  local  onde  também
reside;  Que a  depoente  afirma que a  vítima,  que é
menor de idade afirmou que quando escapou da ação
de Corcorã, fugindo do interior da casa, percebeu que
Corcorã fugiu pela porta da cozinha; Que a depoente
tem conhecimento  de que Corcorã esteve antes em
um  colégio  no  Núcleo  I,  e  lá  perseguiu  algumas
crianças,  causando  pânico,  inclusive  também  aos
funcionários daquele colégio; Que a depoente também
ouviu comentários naquela cidade de Marizópolis-PB
que Corcorã falou para populares que tinha o desejo
de  matar  duas  crianças;  Que  a  depoente  ouviu
comentários  que  na semana passada,  Corcorã  teria
matado dois gatos, utilizando uma faca e ainda bebido
o sangue dos mesmos; Que a depoente afirma que a
conduta de Corcorã não é boa, e que ele é capaz de
cometer coisas terríveis; Que a depoente afirma que
foi um milagre o menor (vítima) ter escapado da ação
de  Corcorã  e  que  se  tivesse  os  demais  irmãos  na
residência naquele momento, fatalmente, Corcorã teria
matado  alguém.  -  Risoneide  Cruz  das  Neves,  em
sede policial, fl. 8.

Que confirma o seu depoimento constante às fls. 08
dos autos, lido na íntegra na presença do acusado e

Desembargador João Benedito da Silva
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de seu defensor,  à exceção de ter  visto o acusado;
Que  as  demais  informações  foram  prestadas  por
Michele, uma vez que a mesma foi ao colégio chamar
a mãe da vítima e Michele ficou com o menino; Que a
depoente é prima legítima de J. - Risoneide Cruz das
Neves,  em  juízo,  fl.  64,  confirmado  em  plenário,
conforme  arquivo  “proc.  6872-40.2013-  Rosineide
Cruz.wmv”, constante na mídia de fls. 130.

Que a depoente na manhã do fato ocorrido estava na
companhia de Risoneide, conversando defronte a sua
casa quando ouviu  uma voz  citando o  seu nome e
pedindo ajuda, porém, não reconheceu a voz e achou
naquele instante que podia ser coisas do além; Que,
instantes depois, a depoente viu J. correndo (o qual é
menor  de  idade)  e  comunicante  que  o  indivíduo
Corcorã estava dentro da casa da vítima, armado com
uma  faca,  tentando  matá-lo;  Que  a  depoente,
juntamente  com um amigo,  foi  a  pé  até  a  casa  da
vítima,  entraram  no  interior  da  mesma,  porém,  o
acusado  não estava mais  no local;  Que a  porta  da
cozinha da residência estava aberta; Que a depoente
ouviu  comentários  que,  antes  de  Corcorã  atacar  J.,
antes, o mesmo teria perseguido algumas crianças no
Núcleo  I,  segundo  comentários;  Que,  segundo
comentários  na cidade de Marizópolis,  Corcorã teria
comentado que desejaria matar duas crianças; Que a
depoente  ouviu  comentários  naquela  cidade  que
Corcorã na semana passada teria matado dois gatos e
em seguida, bebido o sangue; Que os comentários na
cidade de Marizópolis, de que Corcorã teria feito um
pacto  na  macumba  para  matar  dois  gatos  e  duas
crianças e só assim sua mãe seria também liberta do
presídio feminino de Cajazeiras-PB; Que a depoente
afirma  que,  milagrosamente,  não  aconteceu  uma
tragédia naquela residência, pois se naquele momento
tivesse  os  outros  irmãos  menores  da  vítima,
fatalmente  aconteceria  uma  tragédia,  tendo  a
participação do indivíduo Corcorã. -  Michely da Silva
Oliveira, em sede policial, fl. 7.

Por outro lado, o acusado, em seu primeiro interrogatório judicial,

cingiu-se a negar a autoria delitiva, nos seguintes termos:

Que não [é verdadeira a imputação que lhe é feita];
[…];  Que  [perguntado  se  conhece  as  provas  já
apuradas contra a sua pessoa e se tem o que dizer,
respondeu]  sim  e  que  não  tem  nada  a  dizer;  Que
[perguntado  se  conhece  a  vítima  e  testemunhas  já
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inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o
que alegar contra elas, respondeu] sim e que não tem
nada  a  alegar  contra  elas;  Que  nega  todas  as
acusações que lhe são feitas;  Que nega que tentou
invadir a escola no Núcleo I; Que não tem mais nada a
alegar  em  sua  defesa;  [...].  -  acusado  Lindivaldo
Nunes da Silva, em juízo, fls. 65/66.

Em plenário, o acusado voltou a negar a autoria do fato, também

negando ter se dirigido a um Colégio no Núcleo I e aterrorizado as crianças e

demais pessoas presentes no local. Segundo ele, no dia dos fatos, chegou a ir

até o Bairro Vila Nova apenas para pegar uma rede de pesca, após o que se

dirigiu ao açude para pescar, vindo, então, a ser preso sem sequer saber o que

havia  acontecido  (arquivo  “proc.  6872-40.2013-  Lindivaldo  Nune.wmv”,

constante na mídia de fls. 130).

Não  bastasse  a  aparente  fragilidade  e  carência  de

verossimilhança da versão apresentada pelo réu, a defesa sequer cuidou de

indicar um álibi ou mesmo trazer aos autos testemunhas que respaldassem a

tese sustentada.

Diante  de  tudo  isso,  não  se  pode  afirmar  que  a  decisão  do

Conselho  de  Sentença,  ao  afirmar  ser  o  acusado  o  autor  do  delito,  seja

manifestamente contrária à prova dos autos

Também não procede o argumento recursal no sentido de que o

julgamento deve ser anulado, nos termos da alínea “d” do inciso III do art. 593

do CPP, ante o não acolhimento da tese defensiva da desistência voluntária.

Segundo  a  primeira  parte  do  art.  15  do  CP,  o  agente  que,

voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já

praticados.

Não é, porém, o caso dos autos. Conforme já visto, das seguras
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declarações  da  vítima  se  depreende  que  o  acusado  empreendeu  todos  os

esforços para a consumação do delito. Ele apenas não logrou êxito em sua

empreitada criminosa porque,  em determinado momento,  desequilibrou-se e

caiu,  dando  tempo  para  que  o  menor  abrisse  a  porta  de  casa  e  saísse

correndo, ao encontro de familiares que se encontravam nas proximidades.

Por  outro  lado,  o  fato  de  o  réu  não  ter  prosseguido  na

perseguição,  após a fuga da vítima do interior  da residência,  não configura

desistência voluntária, na medida em que a continuidade da ação delitiva em

lugar aberto e na presença de outras pessoas, além de dificilmente resultar em

êxito,  fatalmente  o exporia  a  reconhecimento  pelos  populares  e  à ação da

polícia.

Há  que  se  ressaltar  que,  para  a  configuração  da  tentativa  de

homicídio, não se exige que o agente avance na prática delitiva até as últimas

consequências.

O fato é que a cessação dos atos executórios se deu por razões

outras que não a estrita vontade do réu, não restando configurada, assim, a

desistência voluntária, mas sim, típico caso de tentativa de homicídio, motivo

pelo qual deve ser mantida a soberania popular, não merecendo provimento a

apelação no que tange à alínea “d” do inciso III do art. 593 do CPP.

Por  fim,  o  apelante,  com  fulcro  no  art.  593,  III,  “c”,  do  CPP,

impugna a pena-base que lhe foi aplicada na sentença pelo juiz presidente do

Tribunal do Júri, afirmando que, dadas as circunstâncias judiciais favoráveis ao

réu, deveria ter se aproximado do mínimo legal.

Para examinar esse pedido, primeiramente, vale conferir o modo

como foram avaliadas as circunstâncias judiciais na sentença:

A  culpabilidade  encontra-se  presente.  Registra
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antecedentes  criminais.  A  conduta  social  merece
reprovação. A personalidade está voltada para o crime.
Consequências  do  crime  foram  leves.  As
circunstâncias  foram desfavoráveis,  pois  o  réu  foi  o
responsável por todo o ocorrido. Não houve motivos
para a pra´tica do delito. O comportamento da vítima
em anda concorreu para a prática do delito. (fl. 133)

Vê-se,  pois,  que  a  culpabilidade,  os  antecedentes  criminais,  a

personalidade e a conduta social do agente, os motivos e as circunstâncias do

crime, e o comportamento da vítima foram avaliados desfavoravelmente ao réu.

E, ao menos quanto à culpabilidade, aos antecedentes criminais,

e à conduta social do agente, aos motivos e às circunstâncias do crime, não

poderia mesmo ser diferente. O réu demonstrou alta reprovabilidade social ao

aterrorizar a localidade, anunciando, sem qualquer pudor, que precisava matar

2 (duas) crianças para beber o sangue. Os antecedentes criminais ostentam 4

(quatro) condenações transitadas em julgado (fls. 120/126). Também a conduta

social do acusado lhe é desfavorável, ante os relatos de algumas testemunhas

de que se trata de pessoa perigosa, capaz de coisas terríveis.

Por  sua vez,  os  motivos  do crime,  ligados à  prática  de magia

negra  (“macumba”)  e  as  circunstâncias  do  delito,  ocorrido  no  interior  da

residência  da  vítima,  tendo  o  acusado  se  escondido  debaixo  da  cama  do

menor, militam em desfavor do réu.

Apenas  no  que  tange  à  personalidade  do  agente  e  ao

comportamento  da  vítima  é  que  a  avaliação  posta  na  sentença  não  se

sustenta,  dada  a  ausência  de  elementos  seguros  nos  autos  a  informar

aspectos da personalidade do réu e considerando o entendimento consolidado

no STJ no sentido de que o comportamento do ofendido não pode ser utilizado

para  o  incremento  da  pena-base  (STJ  –  HC  354.978/RN,  Rel.  Ministro

RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 13/06/2016

e  REsp  1284562/SE,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
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TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Não obstante esse reparo a ser feito na apreciação do art. 59 do

CP, a fixação da pena-base não merece reforma, tendo-se em vista que ainda

permaneceram  como  desfavoráveis  5  (cinco)  das  8  (oito)  circunstâncias

judiciais, o que justificaria a dosagem da sanção até mesmo acima do termo

médio, patamar sequer atingido na sentença ora guerreada.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

Não  há  ilegalidade  no  decreto  condenatório  que,
analisando o art.  59,  do CP, verifica a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar
a fixação da pena-base no crime de atentado violento
ao pudor acima do mínimo legal (Precedentes).  (HC
84209/PB, 5ª Turma, rel. Ministro FELIX FISCHER, j.
11/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 262.)

Evidenciado  que  o  Julgador  monocrático,  para
fundamentar  o  acréscimo  na  pena-base,  também
considerou  outras  duas  circunstâncias  judiciais
reputadas desfavoráveis ao paciente, quais sejam, a
personalidade e a culpabilidade, não se pode fixar a
pena-base no mínimo legal. (HC 53542/RJ, 5ª Turma,
rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  j.  15/08/2006,  DJ
04/09/2006, p. 302.)

Não  há,  assim,  qualquer  ilegalidade  na  dosimetria  da  pena

realizada pelo magistrado  a quo.  Ademais,  a  jurisprudência,  certamente em

consideração  à  maior  proximidade  do  juiz  de  origem  com  os  fatos,  têm

prestigiado  a  avaliação  das  circunstâncias  judiciais  realizada  na  sentença,

somente intervindo em caso de flagrante ilegalidade, ou seja, quando a decisão

fugir  aos padrões da razoabilidade,  o  que,  como vimos,  não é o caso dos

autos.

Nesse  sentido,  vale  conhecer  os  termos  de  interessante

precedente emanado do STJ:
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RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA O
SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL:  EVASÃO  DE
DIVISAS  E  GESTÃO  FRAUDULENTA.  FALSIDADE
IDEOLÓGICA E  QUADRILHA.  FIXAÇÃO  DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE,
CONDUTA  SOCIAL,  PERSONALIDADE,  MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS  E  CONSEQUÊNCIAS  DOS
CRIMES DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE
DO  QUANTUM  DE  AUMENTO.  RECURSO
DESPROVIDO.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA  SUPERVENIENTE.  HABEAS  CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A primariedade e os bons
antecedentes  não  são  suficientes  para  que  a  pena-
base seja cominada no patamar mínimo, se presentes
outras  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  que
justifiquem  a  majoração  da  pena.  2.  No  caso,  o
acórdão  recorrido  avaliou  negativamente  as
circunstâncias  judiciais  referentes  à  culpabilidade,  à
conduta  social,  à  personalidade,  aos  motivos,  às
circunstâncias e às consequências dos crimes. 3. No
exame da culpabilidade,  as circunstâncias  concretas
foram  detidamente  analisadas  pelo  Tribunal  a  quo,
para  demonstrar  porque  as  condutas  dos  Réus  se
revestem  de  especial  reprovabilidade.  O  acórdão
recorrido enfatizou a criação de entidade filantrópica e
sem fins  lucrativos,  que  deveria  ter  como escopo  o
desenvolvimento  de  projetos  ecológicos  visando  ao
bem comum,  para  o  cometimento  de crimes.  4.  Os
motivos  e  as  circunstâncias  do  crime  também  têm
fundamentação apta para majorar a pena-base, tendo
em vista que o Tribunal a quo explicitou as nefastas
implicações  sociais  das  condutas  dos  Réus,  bem
como  o  complexo  esquema  engendrado  para
implementar os crimes durante longo lapso temporal e
para  se  manter  impunes.  5.  As  consequências  dos
crimes  também  se  revelam  desfavoráveis,  uma  vez
que  restaram  comprovados  os  milionários  prejuízos
econômicos. 6. A despeito de algumas impropriedades
quanto  à  fixação  da  pena-base,  verifica-se  que,
considerando  a  pena  mínima  e  a  máxima
abstratamente  cominada  a  cada  um  dos  crimes,  o
aumento  implementado  releva-se  proporcional  e
razoável,  pois  o  Tribunal  a  quo  considerou,
concretamente,  os  elementos  acidentais  que
extrapolam consideravelmente os tipos penais básicos
imputados  aos  Recorrentes.  7.  Recurso  especial
desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para
declarar  a  extinção da punibilidade estatal  quanto  a
alguns  crimes,  nos  termos  do  voto,  em  face  da
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ocorrência superveniente da prescrição da pretensão
punitiva.  (STJ  –  REsp  1102183/RJ,  Rel.  Ministra
LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
04/02/2010, DJe 01/03/2010.) (grifo nosso)

Por  outro  lado,  ostentando  o  acusado  mais  de  1  (uma)

condenação definitiva não alcançada pelo período depurador previsto no inciso

I  do  art.  64  do  CP,  como  no  caso  (fls.  120/126),  não  há  bis  in  idem  na

simultânea  exasperação  da  pena-base,  dada  a  valoração  negativa  dos

antecedentes criminais do agente, e aplicação da majorante da reincidência,

conforme pontua remansosa jurisprudência:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL  E  PROCESSUAL
PENAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  MODELO  DE
DISPOSIÇÃO   DE   CÁTEDRA.   AUSÊNCIA   DE
DEMONSTRAÇÃO  DO  PREJUÍZO.  REFERÊNCIAS
NOS   DEBATES  ORAIS  COMO  ARGUMENTO  DE
AUTORIDADE.  INOCORRÊNCIA.   CONDENAÇÃO
CONTRÁRIA  À  PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE
PROVA.    DOSIMETRIA.    CONSIDERAÇÃO   DE
CONDENAÇÕES  DIVERSAS  PARA REINCIDÊNCIA
E   MAUS   ANTECEDENTES.    POSSIBILIDADE.
CONFISSÃO  QUALIFICADA.  CABIMENTO  DA
ATENUANTE.
[…].
4.  De acordo com entendimento pacífico desta Corte,
havendo mais  de uma condenação com trânsito em
julgado, não há ilegalidade ou bis in idem  qualquer na
consideração  de condenações  distintas  para  fins  de
maus antecedentes e de reincidência. [...].
(STJ –  REsp  1596509/SC,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.  RESTRIÇÃO   DAS  HIPÓTESES   DE
CABIMENTO.  NOVA ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. BIS IN
IDEM.  INOCORRÊNCIA.  CONDENAÇÕES
DISTINTAS   PARA CARACTERIZAÇÃO  DE  MAUS
ANTECEDENTES  E  REINCIDÊNCIA.  MAJORAÇÃO
DA PENA-BASE  EM  3/4  (TRÊS  QUARTOS)  PELA
EXISTÊNCIA  DE  3  (TRÊS)  CONDENAÇÕES
ANTERIORES. ACRÉSCIMO  DESPROPORCIONAL.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE  EVIDENCIADA.  WRIT
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NÃO  CONHECIDO.  ORDEM  CONCEDIDA  DE
OFÍCIO.
[…].
2.  Inexiste  o  alegado  bis in idem, pois a pacífica
orientação  do  Superior   Tribunal   de   Justiça  é  no
sentido de que, havendo mais de uma  condenação,
está   o   julgador   autorizado   a  utilizar  uma  para
caracterização  da  reincidência  e  as  demais  para
majoração  da pena-base na primeira fase do cálculo
da pena.
[…].
(STJ –  HC  180.514/SP,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe 20/04/2016)

Em arremate, não há o que se reparar na fração de diminuição

decorrente da aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP),

considerando que o acusado percorreu quase todo o  iter criminis, passando

pela cogitação e planejamento, quando anunciava que iria matar duas crianças

para beber seu sangue, atos preparatórios, ao munir-se com uma faca peixeira,

e,  finalmente,  praticando atos de execução,  ao invadir  a casa do ofendido,

esconder-se  debaixo  da  sua  cama  e,  ao  ser  descoberto,  iniciar  uma

perseguição  à  vítima  pelo  interior  da  residência,  chegando  até  a,  em

determinado momento, segurar o menino pelo short.

Há  que  se  considerar  que  o  crime  apenas  não  se  consumou

porque,  ao tentar  alcançar  o  ofendido por  debaixo da mesa da sala,  o  réu

desequilibrou-se e escorregou, momento em que o menino conseguiu abrir a

porta de casa e fugir, correndo e gritando por socorro.

Assim, tendo o acusado em muito se aproximado da consumação

delitiva, correta a fixação da fração de diminuição no seu patamar mínimo legal.

Diante dessas considerações, entendo que a dosimetria da pena

corporal não merece qualquer intervenção nesta instância.

Por essas razões,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a
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sentença em todos os seus termos. Oficie-se. 

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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