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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000884-42.2008.815.0491 –  1ª  Vara da 
Comarca de Uiraúna

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Jordão de Andrade
DEFENSORES : Carlos Roberto Barbosa e Wilmar Carlos de Paiva Leite 
APELADA : A Justiça Pública

   

APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado. 
Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal 
Brasileiro. Condenação. Irresignação defensiva. 
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 
Inocorrência. Escolha pelo Conselho de Sentença de 
uma das teses apresentadas. Veredicto apoiado no 
conjunto probatório. Erro, injustiça e afronta à lei no 
concernente à aplicação da pena. Exclusão  das 
qualificadoras.  Impossibilidade.  Presença  de 
elementos  que  dão  suporte  à  tese  acusatória. 
Desprovimento do apelo. 

- A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser 
cassada em sede recursal, quando se apresentar 
arbitrária, chocante e absolutamente divorciada do 
conjunto probatório apurado na instrução criminal e 
não quando, tão-somente, acolhe uma das teses 
possíveis dos autos.

- Havendo indícios nos autos da presença das 
qualificadoras constantes do art. 121, § 2º, incisos II 
e IV, do CP, e tendo os jurados reconhecido a 
presença destas, impossível a sua exclusão em sede 
recursal. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, 
em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jordão  de 
Andrade contra a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Uiraúna  (fls. 
169/170) que, acolhendo a tese da acusação o condenou pela prática do 
crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do 
CP).

Segundo a peça inicial acusatória (fls. 03/05), no dia 25 
de outubro de 2008, por volta das 12h00, na Rua Floriano Peixoto, Retiro III, 
no município de Uiraúna, neste Estado, o denunciado causou a morte da 
vítima Jerismar Quaresma da Silva. 

Consta que o  denunciado  estava  bebendo  cachaça 
juntamente com Francisco J. Gomes, Emerson, conhecido como “Mela Mela” 
e Francisco Xavier Alves, quando chegou a vítima, que ficou ao lado deste 
último. No momento em que Jerismar foi se servir da bebida, o denunciado 
sacou de um revólver e desferiu um tiro contra a vítima - que não teve 
oportunidade de defesa, fugindo logo em seguida.    

  
Dias depois o acusado compareceu à Delegacia de Polícia 

acompanhado de seu advogado.

Denúncia recebida em 24 de março de 2009 (fl. 29). 

Regularmente processado, foi o denunciado submetido ao 
julgamento do Tribunal Popular, tendo os jurados, por maioria, respondido 
negativamente quanto aos quesitos relativos ao pleito absolutório e em 
relação ao delito ter sido praticado na modalidade culposa, e, positivamente, 
quanto à autoria, materialidade, ter agido o réu por motivo fútil e quanto ao 
crime ter sido cometido de forma que dificultou ou impossibilitou a defesa da 
vítima, consoante quesitos de fl. 163 e termo de votação de fl. 165. À vista 
desse resultado, o Juiz a quo prolatou sentença (fls. 169/170), aplicando a 
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 

Inconformado, o réu, através de defensor público, apelou 
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da decisão (fl. 168). Em suas razões, expostas às fls. 184/187, alegou ser a 
decisão do Júri manifestamente contrária à prova dos autos e injustiça no 
tocante à aplicação da pena. Requereu a submissão do recorrente a novo 
julgamento ou a exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do 
art. 121 do CP. 

Em contrarrazões (fls. 191/194), o Ministério Público 
pugna pela manutenção da decisão. 

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, 
em parecer subscrito pelo Procurador José  Roseno  Neto, opinou pelo 
desprovimento do apelo (fls. 197/201). 

É o relatório. 
 
VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

(Relator)

Os requisitos essenciais de admissibilidade do recurso 
encontram-se devidamente preenchidos.

Suplica o apelante, nas razões recursais (fls. 184/187) 
por um novo julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do Conselho de 
Sentença ter decidido manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez 
que inexiste prova segura que impute ao réu o crime a ele atribuído. Além 
disso, o recorrente aponta erro, injustiça e afronta à lei expressa no tocante 
à aplicação da pena.

Pois bem. A versão do recorrente não resta contemplada 
pelo contexto probatório colhido nos autos.

Não há dúvida quanto à materialidade do delito descrito 
na exordial, comprovada pelo exame cadavérico (fl. 09).  

Em relação à autoria, há fortes indícios de que o apelante 
foi o executor do crime. Vejamos:

A testemunha de acusação Antônia Alves Caetano disse 
em juízo (fl. 63):

“...  que  Gerismar  havia  dito  ao  irmão  da  depoente  os  
autores do roubo e por esta razão eles enregaram uma 
arma  para  Jordão  matar  Gerismar;  que  a  pessoa 
conhecida  por  Delsa  viu  quando  Jordão  estava  com  a 
arma  fazendo  girar  em seu  próprio  dedo  o  dia  inteiro  
antes de ter atirado na vítima; que não surgiu nenhum 
comentário que o tiro efetuado em Gerismar tenha sido  
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acidental;... que Bruno estava na hora do crime; que 
segundo informações a v´tima foi chegando e já recebeu 
o disparo; que a vítima não estava armada;... que o autor 
intelectual do crime é o primo de  Gerismar de nome 
Francisco que deu a arma para Jordão, porque Gerismar 
descobriu um roubo;... que não ouviu falar que o fato 
teria sido um acidente”. (sic) 

Ana Maria da Silva disse na fase processual (fl. 64):

“que confirme integralmente o seu depoimento prestado  
na  policia  no  qual  afirma que  não  presenciou  os  fatos  
porem quando chegou em casa soube de um assassinato  
ocorrida na sua rua e quando entrou em casa viu Jordão  
no seu muro e que o mesmo disse que havia matado um,  
mas  que  não  queria  fazer  isso  com  a  vítima;  que  o  
acusado fugiu; que o filho da depoente também estava na 
frente  a  casa  de  Jordão  no  local  onde  eles  estavam 
bebendo; que não houve briga entre a vítima e o acusado 
antes do disparo;... que o que ouviu dizer foi que quando  
a vitima foi se servir da bebido o acusado tirou o revolver  
do  bolso  e  disparou  contra  o  mesmo;  que  ninguém 
comentou acerca do motivo do crime, não houve briga;  
que o comentário  foi  de que o disparo foi  efetuado de  
perto; que a vitima não viu o disparo pois estava bebendo  
... ”. (sic) 

Francisco  Xavier  Alves  afirmou perante a autoridade 
judicial (fl. 105):

“que a respeito dos fatos narrados na denuncia estava no 
local  onde  aconteceu  o  fato  bebendo  com  JORDÃO  e 
ERMERSON,  que  já  faleceu;  que  GERISMAR  chegou  e 
pediu uma cana e a testemunha botou uma cana para ele 
e ele tomou, então o Jordão pegou o revolver e disse que 
ia olhar se ele disparava e atirou na vítima GERISMAR;... 
que só viu um disparo; que estava no local do fato; que 
não  houve  nenhuma  discussão  entre  JORDÃO  E 
GERISMAR; que não houve nenhum gesto de agressão de  
GERISMAR contra JORDÃO;... que em momento anterior  
não  foi  feita  nenhuma  ameaça  contra  GERISMAR;  que  
após o fato o acusado mostrou-se arrependido; que após  
o  fato  o  réu  ficou  chorando  sobre  o  corpo  da  vítima  
dizendo “matei meu amigo”. (sic)  

Ouvido em plenário, Francisco Xavier Alves, afirmou 
(mídia de fl. 171):

“que estavam todos juntos bebendo; que a vítima chegou 
e o réu sacou a arma e disse : “vou olhar  se esse 
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revólver dispara”; que só ouviu um disparo; que o tiro 
pegou na barriga; que não houve discussão;... que na 
hora do disparo estava muito perto deles e ficou meio 
atordoado e saiu, correu, não sabendo dizer se Jordão 
fugiu;... que vítima e acusado bebiam juntos; …  nunca 
ouviu falar que existia intriga entre eles;... que não viu o 
acusado sacar a arma, só ouviu ele falar;...”.  

Como sabido, a decisão dos jurados do Tribunal do Júri só 
pode ser cassada quando não tiver apoio em nenhuma prova dos autos, o 
que in casu não ocorre, uma vez que, ao contrário do que acontece nos 
demais processos criminais, onde prevalece o princípio do livre 
convencimento, no Júri vigora o princípio da íntima convicção. Tem o 
Tribunal Popular a mais ampla liberdade na apreciação da prova, sendo 
apenas defeso aos jurados decidir arbitrariamente, prevalecendo a respeito o 
princípio constitucional da soberania do veredictos, ínsito no art. 5º, 
XXXVIII, “c”, da CF/1988, significativamente inserido no Capítulo dos 
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, do título que trata dos Direitos e 
Garantias Fundamentais.    

De outro lado, não se pode considerar manifestamente 
contrária ao contexto probatório a decisão do Tribunal do Júri que, acolhendo 
uma das teses apresentadas, descarta a outra, com apoio em elementos de 
prova, ainda que a opção escolhida não seja aquela que pareça a melhor ou 
a mais justa para o Tribunal.

Este é  o entendimento doutrinário, consoante se recolhe 
nas lições de Fernando da Costa Tourinho Filho (in Código de Processo Penal 
Comentado, volume 2, Editora Saraiva, às páginas 297/298):

"Por último, a alínea d (quando a decisão dos jurados fora 
manifestamente contrária à prova dos autos). Nesse caso, 
ante eventual apelo, o Tribunal, dando provimento, 
reconhece o error in judicando. É imperioso, contudo, 
esteja a decisão de todo dissociada das provas dos autos. 
A lei diz: manifestamente contra a prova dos autos. É 
preciso que a decisão dos jurados derive do acervo 
probatório. Assim, se as provas dos autos demonstram, 
unanimemente, que o réu não agiu em legítima defesa, 
sua absolvição com base nesse excludente de ilicitude é 
declaradamente contra a prova dos autos. E vice-versa: 
se as provas demonstram, à unanimidade, que o réu agiu 
em legítima defesa, eventual condenação se dissocia das 
provas colhidas. Exige-se, contudo, que a decisão dos 
jurados não encontre arrimo em alguma prova. Afinal de 
contas, os jurados têm inteira liberdade de julgar, e essa 
liberdade lhes confere o direito de optar por uma das 
versões. Se a sua decisão é estribada em alguma prova, 
não se pode dizer ser ela manifestamente contrária ao 
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apurado no corpo do processo”. Destaquei.

Segundo Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 
2009, pág. 706:

“... contrária à prova dos autos é a decisão que não 
encontra amparo em nenhum elemento de convicção 
colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de 
condenação que se apóia em versão mais fraca (RT 
562/442)”.

No mesmo sentido, Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de 
Processo Penal Interpretado, 6ª Edição, Editora Atlas, página 751): 

"Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito 
da causa, em que o error in judicando é reconhecido 
somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia 
integralmente da prova dos autos, determinando-se novo 
julgamento. Não se viola, assim, a regra constitucional da 
soberania dos veredictos. Não é qualquer dissonância 
entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na 
instrução que autorizam a cassação do julgamento. 
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio 
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É 
lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões 
verossímeis dos autos, ainda que não seja 
eventualmente essa a melhor decisão." Destaquei.

Logo, existindo prova, ainda que indiciária, apta para 
sustentar o veredicto dos jurados, não há falar em decisão manifestamente 
contrária à prova dos autos, que é aquela decisão absurda e totalmente 
divorciada do conjunto probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência recente vem decidindo: 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  PRIVILEGIADO 
QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121, §§, 1º E 2º, III,  
CP. MEIO CRUEL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 
DA DEFESA ABRANGENDO TODAS AS ALÍNEAS DO ART.  
593  DO CPP.  RAZÕES  DELINEADAS  EM  APENAS  DUAS 
ALÍNEAS.  CONHECIMENTO  AMPLO.  VEREDITO 
CONTRÁRIO  À  PROVA  DOS  AUTOS.  PROVAS 
JUDICIALIZADAS  QUE  EMBASAM  A  DECISÃO  DO 
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  INOCORRÊNCIA.  ERRO  NO 
TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA.  DOSIMETRIA.  PENA-
BASE.  MEIO  CRUEL.  CONDIÇÃO  CONFIGURADORA  DA 
FORMA  QUALIFICADA.  UTILIZAÇÃO  CONJUNTA  PARA 
AUMENTAR A PENA-BASE. BIS IN IDEM. CULPABILIDADE.  
PREMEDITAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME. 
AGRAVANTE.  ÂMBITO  DOMÉSTICO.  CRIME  CONTRA 
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COMPANHEIRA.  ART.  61,  II,  F,  CP.  VIABILIDADE. 
ATENUANTE.  CONFISSÃO  QUALIFICADA.  CAUSA  DE 
DIMINUIÇÃO.  PRIVILÉGIO.  ART.  121,  §1º,  CP.  GRAU 
REDUTOR.  ANÁLISE  PONTUAL  ACERCA  DA 
POTENCIALIDADE  DA  VIOLENTA  EMOÇÃO.  REDUTOR 
MÍNIMO. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.  
O  recurso  de  apelação  interposto  no  tribunal  do  júri  
possui  uma  peculiaridade  com  relação  aos  apelos  
referentes a crimes não dolosos contra a vida. Seu efeito  
se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do  
código de processo penal, descritas no termo ou petição  
de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre  
nos apelos em geral. Tendo sido indicadas no termo ou  
petição  de  apelação  todas  as  alíneas  do  referido  
dispositivo legal, urge conhecer do apelo de forma ampla,  
abordando todas as alíneas invocadas.  2.  No tocante à  
alínea  "a"  do  inciso  III  do  artigo  593  do  código  de  
processo  penal,  quando  não  se  extraem  dos  autos  
nulidades relativa ou absoluta, nem mesmo impugnação  
em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade  
posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência  
de  nulidade  estaria  preclusa,  nos  termos  do  art.  571,  
inciso V, do código de processo penal. 3. Para que o réu 
seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do 
júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é 
manifestamente contrária à prova dos autos, deve 
haver certeza de ser ela totalmente dissociada do 
conjunto probatório; todavia, se há o acolhimento 
de uma das teses apresentadas nos autos, que tem 
lastro  probatório,  não  se  configura  a  hipótese  do 
art. 593, inciso III, letra "d", do código de processo 
penal. 4.  Não  há  falar  em  sentença  contrária  à  Lei  
expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o  
juiz  presidente,  amparado  na  decisão  do  júri,  profere  
sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do 
código de processo penal. 5. Inviável a utilização do meio  
cruel para qualificar o delito de homicídio e igualmente  
tisnar  as  circunstâncias  do  crime  (art.  59,  CP).  6.  A  
culpabilidade merece especial reprovação quando o delito  
foi praticado de forma premeditada. Precedentes STJ. 7.  
As  circunstâncias  do  crime  são  desvaliosas  quando 
constatado  que  o  réu,  após  cometer  o  crime  (desferir  
facadas em sua companheira), lavou-se no banheiro da 
residência do casal, trocou de roupa e abandonou o local,  
deixando a vítima,  ainda viva,  estendida no interior  do 
imóvel.  8.  O  reconhecimento  da  agravante  prevista  no  
art.  61,  II,  "f",  do  Código  Penal  (violência  contra  a  
mulher)  não  configura  bis  in  idem,  pois  esta  mesma 
circunstância não foi considerada para finalidade diversa  
(tipificar ou majorar a pena). 9. A confissão do réu não  
teve por fim admitir a prática do fato criminoso, mas sim,  
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exercer o direito de autodefesa com o fim de excluir  a  
imputação  que  lhe  foi  feita,  configurando,  assim,  a  
confissão qualificada. 10. Recursos desprovidos”.  (TJDF; 
Rec  2011.08.1.018683-2;  Ac.  754.394;  Segunda 
Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos 
Santos; DJDFTE 30/01/2014; Pág. 137) 

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR 
DE  DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  Decisão 
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos.  
Inocorrência.  Opção  por  uma  das  teses  colocadas  em 
plenário.  Exclusão  das  qualificadoras.  Impossibilidade.  
Recurso  improvido.  Em  se  tratando  de  crimes  de 
competência do tribunal de júri, é vedado ao tribunal ad  
quem, em sede de apelação,  operar  a desclassificação.  
Precedentes.  Descabe  sujeitar  o  recorrente  a  novo 
julgamento  perante  o  tribunal  do  júri  quando  a 
decisão  que  o  condenou  encontra  esteio  no 
conjunto  probatório,  guardando  fidelidade  à 
previsão constitucional da soberania dos veredictos,  
inserta no artigo 5º, XXXVIII. A decisão dos jurados  
que optam pela tese do homicídio qualificado pelo  
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da 
vítima em detrimento das teses defensivas  e que 
encontra amparo no contexto probatório não pode 
ser  considerada  como  contrária  às  provas  dos 
autos. Reconhecendo  o  Conselho  de  Sentença  as 
qualificadoras  e  havendo  elementos  nos  autos  que 
autorize este reconhecimento, não cabe sua exclusão, sob  
pena  de  usurpação  da  competência  do  juiz  natural.  
Recurso  improvido”.  (TJRO;  APL  0032638-
92.2003.8.22.0002; Rel. Juiz Osny Claro de Oliveira 
Junior; Julg. 22/01/2014; DJERO 30/01/2014; Pág. 
116)
  
“APELAÇÃO CRIMINAL.  TRIBUNAL DO JÚRI.  HOMICÍDIO  
DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E  
IV,  DO  CP).  CONDENAÇÃO.  RECURSO  DA  DEFESA.  1) 
PRETENDIDA  A  ANULAÇÃO  DO  JULGAMENTO  AO 
ARGUMENTO  DE  QUE  A  DECISÃO  DOS  JURADOS  É  
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS 
QUANTO AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS.  
IMPOSSIBILIDADE.  LIVRE  CONVICÇÃO  DOS  JURADOS 
POR  UMA  DAS  TESES  EXISTENTES  NOS  AUTOS.  
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA 
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.  
2)  PLEITO  DE  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA-BASE.  
IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO  VINCULADA  AOS 
ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. 3) PRETENDIDO O 
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE INSERIDA NO ART.  61,  
INCISO  II,  ALÍNEA  C,  DO  CP.  IMPOSSIBILIDADE. 
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APLICAÇÃO  DA  AGRAVANTE  REALIZADA  DE  FORMA 
CORRETA  ANTE  A  EXISTÊNCIA  DE  DUAS 
QUALIFICADORAS.  RECURSO  DESPROVIDO.  1)  É 
entendimento  pacificado  na  doutrina  e  na 
jurisprudência  que  a  decisão  do  tribunal  do  júri  
somente  pode  ser  anulada  quando  for  
manifestamente contrária à prova dos autos, tendo 
em  vista  que  os  julgadores  leigos  avaliam  os 
elementos  de  prova  a  eles  disponibilizados 
conforme  sua  íntima  convicção,  devendo,  dessa  
forma,  ser  observada  a  soberania  das  suas 
decisões,  consoante  o  que  determina  o  art.  5º,  
inciso  XXXVIII  da  Constituição  Federal. 2)  ficam 
mantidas  as  negativações  das  circunstâncias  judiciais  
previstas art. 59 do Código Penal quando os fundamentos  
utilizados tiverem relação com elementos concretos dos 
autos  e  quando  o  quantum  de  aumento  se  mostrar  
necessário  e  suficiente  à  reprovação  da  conduta  
praticada. 3) havendo o reconhecimento pelo Conselho de  
Sentença de mais de uma qualificadora, uma delas deve  
ser  utilizada  para  qualificar  o  delito,  enquanto  que  as  
outras  podem  ser  consideradas  na  segunda  fase  de  
aplicação da pena como agravantes. Quando previstas no 
Código Penal. Ou então serem empregadas na primeira  
fase  dosimétrica,  quando  da  análise  das  circunstâncias  
judiciais”.  (TJMT;  APL  113840/2013;  Capital; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; 
Julg. 21/01/2014; DJMT 27/01/2014; Pág. 71)  
 
Destaques nossos em todos.

Portanto, a decisão majoritária do corpo de jurados do 
Tribunal do Júri da Comarca de Uiraúna, no sentido de que o apelante agiu 
por motivo fútil e de forma que dificultou ou impossibilitou a defesa da 
vítima, encontra sim, senão amplo, ao menos razoável respaldo na prova 
carreada para os autos, o que não autoriza, a meu sentir, fosse ela anulada, 
sob pena de afrontar o princípio da soberania das decisões do Tribunal 
Popular, consagrado pelo inciso XXXVIII, do art. 5º, da Constituição Federal.

Destarte, a decisão dos jurados que encontra algum 
amparo nas provas existentes nos autos não pode ser cassada com base no 
art. 593, III, 'd', da lei processual, não importando que outras provas 
existam em sentido contrário à proferida pelos julgadores. Havendo nos 
autos versões conflitantes, cada qual igualmente amparada por elementos 
de prova, o juízo do Conselho de Sentença acerca da credibilidade de cada 
versão é soberano, não estando sujeito ao reexame pelo Tribunal de Justiça.

Desse modo, havendo linha de prova suficiente para 
sustentar a tese da acusação, a sentença deve ser mantida.
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In casu, o Tribunal Popular acatou a tese da acusação, 
respaldado no conjunto probatório, não procedendo a alegação do apelante 
de que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos. 

Quanto ao  pleito  para  exclusão  das  qualificadoras,  em 
decorrência de erro, injustiça ou afronta à lei no concernente à aplicação da 
pena, resta improcedente. 

A  prova  dos  autos  traz  fortes  indícios  de  que  o  ora 
apelante ceifou a vida da vítima por motivo fútil  e sem lhe dar qualquer 
chance de defesa, agindo de maneira totalmente inesperada – circunstâncias 
estas reconhecidas pelos jurados. Não houve qualquer discussão, nem há 
notícias de prévia rixa entre eles, apenas de o réu ter feito um teste na arma 
que portava - teste este consistente no disparo em direção à vítima. 

Por isto, inviável a exclusão das qualificadores de motivo 
fútil e utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do 
ofendido.  

No tocante à fixação da pena, vejamos.

A pena in abstrato para o homicídio qualificado é de 12 
(doze) a 30 (trinta) anos. A pena base foi estabelecida em 15 (quinze) anos 
de reclusão, agravada em 01 (um) ano em face da incidência do agravante 
do art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP, perfazendo 16 (dezesseis) anos de 
reclusão, tornada definitiva na ausência de outras circunstâncias atenuantes 
ou agravantes e de causas de diminuição e de aumento da pena.

Vê-se que a pena-base foi estabelecida após uma análise 
criteriosa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo o que 
modificar.

O magistrado primevo levou em consideração como 
qualificadora apenas a utilização de recurso que dificulte ou torne impossível 
a defesa do ofendido, deixando o motivo fútil para a segunda fase da 
dosimetria, aplicando-o como agravante genérica do art. 61, inciso II, alíena 
“a”, do CP –  o que é plenamente possível, consoante entendimento 
jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. HOMICÍDIO 
TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, II, III E 
IV, DO CP). PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. 
MODULADORAS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO 
CRIME MAL SOPESADAS. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS 
DO CRIME MANTIDAS COMO DESFAVORÁVEIS. 
AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “C”, 
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DO CÓDIGO PENAL MANTIDA. RECONHECIDA COMO 
QUALIFICADORA PELOS JURADOS. AGRAVANTE PREVISTA 
NO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL 
EXPURGADA. APLICAÇÃO EX OFFICIO PELO 
MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A mera afrmação de que a 
culpabilidade está evidenciada nos autos por ter o “agente 
consciência da ilicitude de sua conduta”  não deve 
autorizar a exasperação da pena-base, uma vez que a sua 
presença é imprescindível para a própria tipicidade do 
delito, já que se constitui em elemento integrante do 
próprio conceito analítico de crime. 2. Mantém-se como 
desfavorável a moduladora da conduta social se as provas 
testemunhais evidenciam que o apelante é pessoa 
agressiva, violenta e possessiva, estando sempre 
envolvido em brigas e discussões no meio social. 3. É 
consabido que a personalidade é composta de um 
conjunto de fatores respectivos à índole e ao perfl 
psicológico do indivíduo, de tal maneira que sua aferição, 
quando ausentes elementos concretos nos autos, foge à 
alçada do juiz, podendo ser aferida somente por 
especialista da área. 4. Na hipótese, o Conselho de 
Sentença entendeu que o motivo do crime foi fútil, pois 
decorrente do doentio sentimento de posse que o 
apelante nutria em face da vítima, não tendo suportado 
vê-la abraçada com outro homem, mesmo após o término 
do relacionamento. Importante registrar que, 
reconhecida mais de uma qualifcadora, nada obsta 
que uma dê ensejo ao tipo qualifcado, enquanto as 
outras, residualmente, sejam consideradas como 
agravantes, quando previstas no artigo 61 do 
Código Penal, ou como circunstâncias judiciais 
negativas, exatamente como realizado na sentença. 
5. Quanto à moduladora das circunstâncias do crime, 
percebese que a fundamentação utilizada na sentença faz 
alusão ao meio cruel e ao recurso que difcultou a defesa 
da vítima (agredir a vítima violentamente, com fortes 
golpes de pedra, deixando-a em meio a um matagal), 
circunstâncias já consideradas para qualifcar o tipo penal 
e agravar a pena na segunda fase. 6. As consequências 
do crime apontadas na sentença são normais ao tipo 
penal, de modo que não podem ensejar o 
recrudescimento da resposta penal. 7. Incabível falar 
em exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, 
alínea “c”, do Código Penal, na medida em que foi 
amplamente debatida nos autos como qualifcadora, 
sustentada pela acusação e reconhecida pelos 
jurados por 04 (quatro) votos a 0 (zero), conforme 
se infere do termo de reunião de fs. 284/288. 8. De 
outro vértice, no tocante à agravante prevista no artigo 
61, II, alínea “f”, do Código Penal, percebe-se que esta 
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não foi sustentada pela acusação nos debates orais, razão 
pela qual não constou na ata de julgamento, de modo que 
sua aplicação de ofício pelo juiz presidente estiola os 
artigos 476 e 492, I, “b”, ambos do código de processo 
penal. 9. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente 
provido, apenas para reduzir a penabase para um pouco 
acima do mínimo legal e afastar a agravante prevista no 
artigo 61, II, alínea “f”, do código penal”. (TJMS; APL 
0000527-45.2011.8.12.0037; Itaporã; Primeira 
Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Gerardo de 
Sousa; DJMS 18/07/2014; Pág. 25). Destaques 
nossos.

Assim, agravou a pena-base em 01 (um) ano, diante da 
agravante do motivo fútil, tornando a reprimenda definitiva em 16 
(dezesseis) anos de reclusão, na ausência de outras circunstâncias 
agravantes ou atenuantes e de causas de aumento ou diminuição de pena.

Irretocável, portanto, a dosimetria da pena. 

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, 
em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara  
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito da 
Silva, revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 26 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
 RELATOR


