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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 condenação 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  por  motivos
alheios à sua vontade,  não há que se falar  em
desistência voluntária.

Reanalisadas  as  circunstâncias  judiciais,
imperiosa a redução da pena basilar.

Tendo  a  ação  do  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:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em DAR PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 12  (DOZE)  ANOS DE RECLUSÃO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA PARCIAL  COM  O
PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Arivaldo Rocha de

Carvalho  (fls. 334/335) contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da

de Comarca de Araçagi/PB (fls. 331/333), que, acostando-se ao entendimento

firmado pelo Conselho de Sentença, condenou-o a uma pena de 14 (quatorze)

anos de reclusão, em virtude da prática delitiva esculpida no  art. 121, §2º,

incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em suas razões recursais (fls. 338/345), o recorrente requer que

o delito seja desclassificado para o crime de lesão corporal, alegando, para tal,

que não possuía o animus de ceifar a vida da vítima. Pugna, outrossim, que

seja reconhecido o instituto da desistência voluntária.

Alternativamente, suplica pelo decote da qualificadora do inc. IV,

do  §2º,  do  art.  121  do  CP,  por  alegar  que  não  agiu  mediante  traição,

emboscada,  dissimulação ou outro recurso que tenha dificultado ou tornado

impossível a defesa da ofendida. Ainda, em caráter subsidiário, requer que seja

reduzida a pena-base, e que a fração da redutora esculpida no art. 14, II, do

CP, seja elevada para o seu patamar máximo.

Ao oferecer as  contrarrazões (fls. 346/353), o MP pugnou pelo

desprovimento do apelo. 

Parecer da  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  da  lavra  do

Procurador Álvaro Gadelha Campos, opinando pelo não provimento do recurso

(fls. 362/366).

É o relatório. 

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, com exercício na

Comarca de Araçagi/PB,  ofereceu denúncia  em face de  Arivaldo  Rocha de

Carvalho, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV,

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter, no dia 07/05/2010, tentado

ceifar a vida da vítima Matildes Monteiro Barreiro de Araújo, mediante golpes

de faca, fato ocorrido no Município de Araçagi.

Desembargador João Benedito da Silva
3



Apelação Criminal nº 0000454-26.2010.815.1201

Consta na exordial que, segundo o procedimento inquisitorial, na

manhã do dia em questão, o acusado estava bebericando em um bar, quando

viu a vítima indo a um mercadinho. Nesse momento, o acusado se retirou do

estabelecimento  onde  estava  e  foi  em  direção  a  outro  bar  próximo,  onde

permaneceu aguardando o retorno da ofendida.

Prossegue descrevendo, a denúncia, que, quando a vítima estava

retornando do mercadinho,  foi  surpreendida pelo acoimado que,  pelas suas

costas e  com uma faca em punho,  a  xingou,  disse que iria  matá-la  e,  em

seguida, passou a golpeá-la diversas vezes.

De acordo com a peça pórtica, a vítima sofreu duas facadas na

região da cabeça, uma no rosto, uma no ombro, três no braço esquerdo, uma

no peito direito e uma na barriga próximo ao umbigo. Ainda, conforme aponta a

exordial  acusatória,  um dos golpes,  que não atingiu a vítima,  foi  dado com

tamanha força, que chegou a envergar a lâmina do artefato, quando atingiu a

calçada da rua.

Por fim, a peça vestibular relata que a motivação do crime se deu

em razão de a vítima ter pedido para que o denunciado não abandonasse sua

companheira, à época, menor de idade; e que o acoimado agiu de modo que

dificultou a defesa da vítima, a qual foi pega de surpresa e pelas costas.

Ao prestar declarações, perante a autoridade Policial,  a  vítima,

que também é policial civil, relatou o seguinte:

“(…) que foi até o supermercado de CEZAR, e na volta
em uma rua nas proximidades da Prefeitura Municipal
de  Araçagi  a  declarante  foi  pega  de  surpresa  pelo
acusado JOSÉ ARIVALDO ROCHA DE CARVALHO,
vulgo  TUQUINHA;  que,  com  uma  faca  peixeira  em
punho  pelas  suas  costas  o  acusado  o  acusado
TUQUINHA falou ‘VOU LHE MATAR SUA MISÉRIA,
SUA  DESGRAÇA’;  que  de  imediato  a  declarante

Desembargador João Benedito da Silva
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começou  a  se  defender  com  o  braço  esquerdo  e
dizendo TUQUINHA, É DONA MATILDE. VOCÊ ESTÁ
ME CONFUNDINDO COM ALGUÉM; e ele com muita
ira  permaneceu  dizendo  ‘É  VOCÊ  MESMA  SUA
MISÉRIA,  SUA  DESGRAÇA’,  e  permanecia
esfaqueando, de repente ele deu uma facada no braço
esquerdo da declarante e arregaçou o sangue espirrou
nos  olhos  e  a  declarante  caiu,  colocando  os  dois
joelhos nas pernas da da declarante e deu-lhe outra
facada,  que  pegou  no  solo  ou  uma  das  pedras  do
calçamento  e  a faca se envergou,  ele  continuou na
mesma  posição  tentando  desenvergar  a  faca,  foi
quando escutei o grito de RICARDO, quando ele falou
“LARGA A MULHER SEU SAFADO”,  que estava na
barraca onde havia muita gente inclusive na frente da
Prefeitura  e  o  acusado  TUQUINHA  correu;  que  a
declarante se levantou e foi em direção aos carros que
estavam  na  avenida  toda  ensanguentada  pedindo
socorro

[…]

foi atendida em estado grave, perdendo muito sangue
e  submetida  a  cirurgias,  tomando  cinco  bolsas  de
sangue e permaneceu seis dias internada

[…]

que  a  declarante  está  com  problema  na  fala,  em
decorrência  do  trauma  sofrido,  bem  como
psicologicamente,  se  encontra  muito  abatida  em
decorrência  do  fato  não  sabendo  o  motivo  por  que
TUQUINHA praticou tal ato

[…]

nunca  a  declarante  tomou  conhecimento  algum  de
brigas entre TUQUINHA e sua mulher nunca chegou a
aconselhar (...)” (SIC) 
(Declarações  prestadas  pela  vítima,  em  Sede
Policial  – fls. 36/37)

Conforme se verifica dos autos, o censurado fugiu após a prática

delitiva, vindo ser localizado e preso no Estado do Rio de Janeiro.

Ao  ser  interrogado,  nesta  unidade  federativa,  pela  autoridade

Policial  (fls. 52/53), o acusado confessou ter tentado assassinar a vítima,

Desembargador João Benedito da Silva
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em razão da interferência, por parte desta, no seu relacionamento amoroso,

conforme transcrevo adiante:

“(…)  que  quando  estava  bebendo  avistou  a  Policial
MATILDES;  que  quando  a  mesma  ia  retornando  o
interrogado partiu para cima da mesma e lhe desferiu
em torno de oito  facadas,  não sabendo  precisar  ao
certo  quantas  facadas  desferiu  na  mesma;  que
enquanto  desferia  facadas  na  vítima,  chegou  a  cair
juntamente  com ela  e  no  chão  ainda  desferiu  outro
golpe; que após as facadas informa o interrogado que
fugiu
[…]
que  agiu  desta  forma  com  a  Policial  MATILDES
pelo  fato  da  mesma  estar  interferindo  na  vida
conjugal  do interrogado,  pois  o  interrogado  queria
deixar  sua  companheira  JULIANA FERNANDES  DA
PAZ de 15 anos de idade e MATILDES dizia que ele
interrogado não podia deixar a mesma porque ela era
menor de idade; que as constantes interferências da
mesma lhe deixou muito revoltado e nervoso e no dia
do fato em tela  após ter ingerido bebida alcoólica,
ao vê-la  resolveu então lhe matar lhe atacando e
lhe dando golpes de faca peixeira; que após o fato
ficou  muito  triste  e  arrependido  pelo  ato  praticado
contra  a Policial MATILDES a qual sempre ajudou ao
mesmo e a sua família (…)” (SIC) 
(Interrogatório Policial do Acusado – fls. 52/53)

Após  o  trâmite  regular  do  feito  processual,  o  Juízo  primevo

proferiu  decisão  de  pronúncia  em  desfavor  do  acusado  (fls.  242/245)

Submetido ao crivo Popular, foi julgada procedente a pretensão punitiva Estatal

para condenar o denunciado à sanção de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Procedida  a  detração  pelo  tempo  da  pena  em  que  o  réu

permaneceu encarcerado provisoriamente, o magistrado realizou a progressão

de regime, fixando, dessa forma, o regime semiaberto.

Irresignado,  o  apelante  vem  pugnar  pela  desclassificação  do

delito para o crime de lesão corporal. Para tal, a defesa aduz, nas razões do

presente  recurso,  que  o  acusado  desistiu  voluntariamente  de  praticar  o

Desembargador João Benedito da Silva
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homicídio,  de  modo  que,  nos  moldes  do  art.  15,  do  CP,  só  poderia  ser

condenado pelas ações já praticadas.

Em caráter subsidiário, pugna pelo decote da qualificadora do inc.

IV,  do  §2º,  do  art.  121  do  CP,  por  alegar  que  não  agiu  mediante  traição,

emboscada,  dissimulação ou outro recurso que tenha dificultado ou tornado

impossível a defesa da ofendida. Ainda, em caráter subsidiário, requer que seja

reduzida a pena-base, e que a fração da redutora esculpida no art. 14, II, do

CP, seja elevada para o seu patamar máximo.

Examinemos,  pois,  cada  um  dos  pedidos  formulados  pelo

recorrente.

1. DO PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

Como  dito  acima,  a  defesa,  para  sustentar  o  pleito

desclassificatório,  aduz,  nas  razões  do  recurso,  que  o  acusado  desistiu

voluntariamente de ceifar a vida da ofendida. 

O réu, por sua vez, ao ser interrogado em juízo (fls.  144/145),

modificou sua versão apresentada em sede policial, asseverando, perante o

juízo primevo, que não possuía o animus de assassinar a ofendida, mas, tão

somente, causar-lhe um susto:

“(…) Que a suposta vítima vivia se metendo no seu
relacionamento  com  sua  mulher;  que  a  vítima  vivia
ameaçando ele acusado se ele deixasse sua esposa
isso não iria ficar assim; que conhece a Dra. Matilde
há  mais  de  dez  anos;  que  a  família  da  esposa  do
acusado reside próxima a da família do depoente; que
no dia do fato estava bastante embriagado
[…]
que está bastante arrependido do que fez e quer pagar
pelo ocorrido para depois tomar conta do seu filho de 7
meses

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]
que não premeditou o crime; que no dia do fato estava
com  a  faca  porque  estava  indo  para  o  sítio;  que
quando viu a vítima na rua perdeu a cabeça e cometeu
o fato; que não tinha a intenção de matar a vítima;
que apenas queria  dar  um susto na mesma;  que
parou de esfaquear porque não queria matá-la. (…)”
(Interrogatório Judicial do Acusado – fls. 144/145)

Pois bem.

Inicialmente, há de se dizer que, em se tratando de julgamento

perante o Tribunal Popular, para se anular o veredicto dos jurados, é preciso,

nos  casos  de  decisão  manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  que  o

conjunto probatório então existente do caderno processual,  estabeleça,  com

segurança plena, a direção oposta das provas ali  produzidas, o que não se

observa em relação à hipótese vertente.

Por outro lado, é entendimento pacífico de que somente cabível

recurso de apelação criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando

essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno processual,

ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante colhido no

processo, preservando-se, por conseguinte, o princípio constitucional da sobe-

rania dos veredictos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.
ART.  121,  §  2º,  INCISOS I  E  IV  DO CÓDIGO
PENAL. ALEGAÇÃO DE TER SIDO A DECISÃO
DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  I  -  Não  se  qualifica  como
manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão dos Jurados que se filia  a  uma das
versões para o crime, em detrimento de outra,
ambas apresentadas em Plenário, desde que a
tese privilegiada esteja amparada em provas
idôneas,  como  ocorreu  na  espécie

Desembargador João Benedito da Silva
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(Precedentes).(...)  III  -  Somente  a  decisão
aberrante,  manifestamente  contrária  à  prova
produzida,  é  que comporta anulação. Ordem
denegada.  (STJ. HC  146.519/RJ,  Rel.  Ministro
FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
11/05/2010, DJe 31/05/2010)

No caso em apreço, admite-se de que não existiram nos autos, na

verdade, a divergência da decisão proferida pelo Conselho de Sentença com o

conjunto  das  provas  que  se  fizeram  produzidas  no  curso  da  instrução

processual, mormente em existindo clara versão acerca do fato delituoso, com

supedâneo nos elementos constantes no processo, conforme detalharemos a

seguir.

É que a versão produzida na fala do acusado, no sentido de que

não possuía a intenção de matar a vítima, mas tão somente lesioná-la e dar-lhe

um “susto”, não parece crível, haja vista que desferiu quase 10 (dez) golpes

de faca tipo peixeira contra a ofendida, atingindo gravemente diversas partes

de seu corpo, denotando a clara intenção de matar.

Ademais, dessume-se dos autos que as facadas desferidas pelo

acusado atingiram, dentre outras partes do corpo da vítima, sua cabeça, seu

peito  e seu abdome, regiões estas que, possuem órgãos sensíveis e vitais,

conforme é de conhecimento comum e, portanto, exigível ao homem médio.

Considerando,  portanto,  que  o  acusado,  utilizando-se  de  arma

branca com expressivo potencial  letal  (faca peixeira),  desferiu vários golpes

contundentes (nove, ao todo), os quais visaram atingir regiões delicadas do

corpo da vítima (cabeça,  peito  e  abdome),  não se  pode concluir,  de  modo

irretorquível, que inabitava no acusado a intenção de matar a ofendida.

Outrossim, a vítima, quando inquirida, em juízo (fl. 140), relatou

que o acusado, enquanto a esfaqueava, afirmava que iria matá-la:

Desembargador João Benedito da Silva
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“(…) que, quando foi subindo a ladeira, escutou umas
passadas  ligeiras  e  quando  se  virou  o  acusado
desferiu  duas  facadas  na  cabeça;  que  então  a
declarante  disse:  ‘você  está  doido,  sou  eu  dona
Matilde, você está me confundindo com alguém… e [o
acusado]  continuou desferindo os golpes nos braços,
na barriga e no peito, dizendo: eu vou lhe matar sua
misera (...)” (SIC) 
(Destaquei)
(Oitiva Judicial da Vítima – fls. 140/141)

A referida declarante afirmou, ainda, que, após cair no chão, já

esfaqueada, o acusado ficou sobre ela e desferiu uma facada que acertou o

solo, fazendo com que a faca entortasse, ante a tamanha força empregada, ato

em que o réu  tentou desentortar o artefato para prosseguir golpeando a

vítima,  o  que demonstra que seu intento  não era apenas o de assustar  a

vítima, conforme alegou em sua versão.

De outra banda, a tese formulada pela Defesa, no sentido de que

o acusado desistiu  voluntariamente de assassinar  a  ofendida,  não encontra

amparo nos autos, haja vista que uma testemunha ocular do fato, o senhor

Willian Gonzaga de Oliveira, relatou, em sede judicial (fl. 139), que  o réu só

parou  de  golpear  a  vítima,  quando  populares  se  aproximaram  para

intervir:

“(…) que presenciou o fato, no entanto, não desde o
início;  que  chegou  a  ver  o  acusado  desferindo  os
golpes na vítima; que ainda chegou a pedir, de uma
certa  distância,  que  o  acusado  parasse com aquilo;
que neste momento o acusado correu

[…]

Que antes da testemunha pedir para o acusado parar
com  os  golpes  outra  pessoa  gritou:  ‘não  bata  na
mulher  não’,  pois  se  pensava  que  a  vítima fosse a
mulher  de  Tuquinha;  que  mesmo  assim  Tuquinha
continuou a agressão só parando quando pessoas
que  acompanhavam  o  depoente  foram  se
aproximando para intervir na ação do acusado; no

Desembargador João Benedito da Silva
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momento em que o acusado parou com os golpes as
pessoas ainda estavam uns 20 metros de distância do
mesmo
(...)” (SIC) 
(Destaquei)
(Depoimento  prestado  pela  Testemunha  Ocular
Willian Gonzaga de Oliveira – fl. 139)

Com  a  devida  vênia,  se  faz  mister  diferenciar  a  desistência

voluntária da desistência forçada. 

O instituto da desistência voluntária, capitulado no art. 15, do CP,

resta caraterizado quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na

execução do delito, ou seja, ele muda de propósito, já não mais almeja o crime.

Já a ficção jurídica da desistência forçada, conforme o magistério de Cezar

Bitencourt,  resta  caraterizada,  quando  o  agente  “mantém o  propósito,  mas

recua diante da dificuldade de prosseguir, caracterizando, assim, a tentativa

punível” (BITENCOTUR, Tratado de Direito Penal – Parte Geral 1, p. 539).

No caso em testilha, entendo que a desistência do acusado não

foi de natureza voluntária, haja vista que somente cessou as investidas contra

a vítima, quando outros populares se aproximavam para tentar contê-lo.

Diante  do  que  já  foi  exposto  até  aqui,  descabido  falar  que  a

decisão  do  Conselho  de  Sentença  foi  dissociada  do  conjunto  probatório

constante nos autos, haja vista que foram apresentadas as versões defensiva e

acusatória aos componentes daquele Júri, estando essa segunda embasada

em elementos robustos e de forte convicção.

Vê-se que os elementos colacionados aos autos autorizam aos

jurados optarem por uma das versões apresentadas para os fatos, qual seja, a

de  que  ambo o  acusado  tentou  ceifar  a  vida  da  vítima;  e  que  não  restou

demonstrada a tese desclassificatória aventada pela Defesa.

Desembargador João Benedito da Silva
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Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Dessarte, também é certo que

a versão que acolher deve estar amparada em provas concretas, não sendo

bastante  optar  pela  versão  que,  conquanto  isolada  nos  autos,  apenas  lhe

pareça mais convincente.

Se  o  Júri  opta  por  uma das  versões  que  se  pode  concluir  da

análise das provas, não pode o Tribunal ad quem cassar tal decisão, sob pena

de afronta ao Princípio Constitucional da Soberania do Tribunal Popular. 

Corroborando com o entendimento supramencionado, segue os

seguintes julgados:

“É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas
pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual
cassar a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução.” (STJ
-  HC  43.225/SP,  Rel.  Ministro   OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe
22/03/2010)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
poderá  encontrar  lugar  quando  discrepar
visceralmente do conjunto de provas” (RT-570/386)

Insisto em que somente a flagrante dissonância entre o veredicto

e  os  elementos  de  convicção  colhidos  durante  a  instrução  autorizam  a

cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no

qual, diante do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese

acusatória  em  detrimento  da  versão  defensiva,  carente  de  suporte  apto  a

legitimá-la. 

Dessarte,  a  defesa  não  conseguiu  demonstrar,  de  modo

inequívoco, a tese de que o acusado Arivaldo Rocha de Carvalho não possuía

Desembargador João Benedito da Silva
12



Apelação Criminal nº 0000454-26.2010.815.1201

o  ânimus de ceifar a vida da vítima, ou que tenha desistido voluntariamente

com a prática delitiva.

Portanto,  estando a decisão apoiada nos autos não é possível

cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela  Constituição  da

República ao Tribunal do Júri  (artigo 5º, XXXVIII,  “c”),  tendo o Conselho de

Sentença, a meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e decidir conforme

sua consciência.

Dessa  forma,  descabido  o  pleito  formulado  pelo  apelante,

pugnando pela desclassificação para o delito de lesão corporal.

2. DO DECOTE DA QUALIFICADORA

Em caráter  subsidiário,  o  apelante  pugna pelo  afastamento  da

qualificadora do Inciso IV, do §2º do art. 121 do CP, por alegar que não agiu à

traição,  emboscada,  ou  mediante  dissimulação  ou  outro  recurso  que  tenha

dificultado a defesa da ofendida.

Pelas mesmas razões já expostas neste voto, descabido tal pleito.

Ora, conforme já esmiuçamos alhures, há, nos autos, elementos

de prova que demonstram a tese acusatória, no sentido de que o acusado agiu

por meio que dificultou a defesa da vítima.

Conforme já destacamos anteriormente, a vítima, ao ser ouvida

em sede policial, asseverou que, quando voltava do supermercado,  “foi pega

de surpresa pelo acusado” (fls. 36/37).  Em juízo, relatou que  “escutou umas

passadas  ligeiras  e  quando  se  virou  o  acusado  desferiu  duas  facadas  na

cabeça”.

Desembargador João Benedito da Silva
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Verifica-se, desse modo, que a versão acusatória, no sentido de

que  o  acoimado  agiu  mediante  recurso  que  dificultou  a  defesa  da  vítima,

encontra  respaldo  no  arcabouço  probatório,  razão  pela  qual  deve  ser

respeitada  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença,  externada  na  resposta  ao

quesito de número 05 (cinco), o qual transcrevo adiante:

5) O réu ARIVALDO ROCHA DE CARVALHO agiu de
surpresa,  recurso  que  dificultou  a  defesa  da
vítima?

Resposta dos jurados: SIM
(Quesitos – fl.330)

 Por tais razões, mantenho a qualificadora descrita na denúncia.

3. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Ainda, em caráter subsidiário, o recorrente suplica pela redução

da pena-base fixada pelo juízo sentenciante.

Nesse ponto, assiste razão, em parte, o apelante.

Na 1ª fase da dosimetria, o magistrado singular fixou a pena-base

em  21  (vinte  e  um)  anos  de  reclusão,  após  considerar  que  03  (três)

circunstâncias judiciais se demonstraram desfavoráveis à situação processual

do sentenciado, quais foram: a culpabilidade, as circunstâncias do delito e

suas consequências:

“(…) No presente caso, a culpabilidade do acusado é
agravada, eis que dirigiu sua conduta contra agente do
estado  em  razão  do  seu  ofício,  circunstância  que
inclusive passou a ser tratada como qualificadora com
o advento da Lei 13.142/2015

[...]
 
Circunstâncias [...]  No  caso  em  tela,  o  acusado

Desembargador João Benedito da Silva
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estava  bastante  embriagado,  o  que  aumentou  sua
periculosidade, e se valeu de quase uma dezena de
facadas na vítima, revelando crueldade e frieza

[…]

as consequências do crime são o mal causado pela
sua  prática,  que  transcendem  ao  resultado  típico
esperado. Anoto que a vítima passou 07 dias internada
sob risco de vida e ainda ficou com várias sequelas e
cicatrizes  físicas  e  psicológicas,  precisando  usar
medicação contínua até os dias de hoje, necessitando
se ausentar do serviço sob licença médica até os dias
atuais (...)” (fl. 332)

Da análise do excerto acima transcrito, entendo que o magistrado

primevo agiu acertadamente ao valorar de forma negativa as circunstâncias e

as consequências do delito.

No entanto, no que pertine à análise da culpabilidade, tenho que

a fundamentação utilizada pelo douto juiz não foi a mais adequada, uma vez

que,  apesar  de  tratar-se  de  vítima  policial,  não  há  no  caderno  processual

elementos que apontem que o acusado praticou o delito em razão do ofício

exercido por aquela. Na verdade, conforme relatam a denúncia e as demais

peças  que  compõe  o  feito,  acusado  e  ofendida  possuíam  boa  relação  de

vizinhança e se conheciam há bastante tempo (mais de 10 anos), ao passo em

que o delito  foi  praticado em virtude de eventual  interferência por  parte  da

vítima no relacionamento do réu com a companheira deste.

Outrossim, há de se destacar que o fato foi praticado no ano de

2010,  ou seja,  em data anterior  à  vigência da Lei  nº  Lei  13.142/2015,  que

passou a qualificar o homicídio praticado contra agente descrito no art. 144, da

CF/88, dentre outros.

Por tais razões, afasto a análise negativa da culpabilidade, sendo

imperiosa a redução da pena basilar, não cabendo, contudo, fixá-la no mínimo
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legal,  uma  vez  que  ainda  sopesam  02  (duas)  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis: as circunstâncias e as consequências do delito.

Dessa  forma,  reduzo  a  pena-base para  18 (dezoito)  anos de

reclusão.

4. DA FRAÇÃO REDUTORA EM VIRTUDE DA TENTATIVA

Por derradeiro, 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  todo o  iter  criminis,  passando pela

cogitação,  planejamento,  atos  preparatórios,  ao  munir-se  com  uma  faca

peixeira, e, finalmente, praticando atos de execução, culminando em 09 (nove)

facadas desferidas contra a vítima.

Dessa forma, verifica-se que a conduta com intenção de causar o

resultado morte, que culminou a presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu

a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o

resultado morte, por meio de diversas facadas que atingiram diversas partes do

corpo da ofendida.

Há que se considerar que o crime chegou muito próximo de se

consumar, vez que a vítima permaneceu internada por longos dias, correndo

risco de morte.

Assim, tendo o acusado em muito se aproximado da consumação

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

razão pela qual a mantenho.

Portanto, reduzida a pena-base para 18 (dezoito) anos, e mantida

a fração redutora na razão de 1/3 (um terço), a pena deverá ser fixada em 12

Desembargador João Benedito da Silva
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(doze) anos de reclusão, a qual torno definitiva.

Diante de tais razões,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,

para reduzir a pena para 12 (doze) anos de reclusão, mantendo o restante da

sentença em todos os seus termos. 

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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