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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000062-93.2009.815.0531 – Vara Única da
Comarca de Malta/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Jeová Rodrigues da Silva, conhecido por “Didi”
DEFENSOR  PÚBLICO: Carlos  Roberto  Barbosa,  Josefa  Elizabethe  Paulo
Barbosa e Enriquimar Dutra da Silva
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA A
VIDA.  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
TENTATIVA.   ACUSADO  SUBMETIDO  A
JULGAMENTO  PELO  JÚRI  POPULAR.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. DO JULGAMENTO
CONTRÁRIO  A  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  VEREDICTO  EM  CONSONÂNCIA
COM A PROVA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

1. No Júri, a soberania dos veredictos é princípio
constitucional  absoluto,  só  sendo  possível  seu
afastamento  quando  a  decisão  do  Sinédrio
Popular  não  encontra  qualquer  respaldo  nas
provas colhidas no processo. No presente caso, a
decisão  do  Júri  encontra-se  embasada  no
conjunto probatório.

2. “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”.

3.  Incabível  a  exclusão  de  qualificadora,
reconhecida pelos jurados, quando há amparo na
prova dos autos.
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VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  Única  da  Comarca  de  Malta/PB,  o
representante  do  Ministério  Público  denunciou  Jeová  Rodrigues  da  Silva,
conhecido por “Didi”, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II, c/c o
art. 61, II, “e”, c/c o art. 14, II, do Código Penal, por haver tentado ceifar a vida
do  seu  irmão  Damião  Rodrigues  da  Silva,  por  motivo  fútil,  sem  atingir  seu
objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Narra a inicial acusatória que, em 28 de janeiro de 2009, no
sítio  Saco,  localizado  na  cidade  de  Vista  Serrana/PB,  o  acusado  e  a  vítima
começaram a brigar, e momentos depois o acusado pegou uma faca e efetuou
vários golpes da vítima, só não conseguindo êxito no homicídio por fatores alheios
à sua vontade.

Após regular instrução, foram ofertadas alegações finais pelo
Ministério Público e pela defesa do denunciado, tendo o  MM. Juiz pronunciado
Jeová Rodrigues da Silva como incurso nas sanções cominadas ao artigo 121,
§2º, inciso II, c/c o art. 61, II, “e”, c/c o art. 14, II, do Código Penal, entendendo
existir evidências suficientes a indicar a autoria do acusado (fls. 72-80; 82-87).

Em  27/02/2014,  o  acusado  foi  submetido  a  julgamento
perante o Sinédrio Popular que, ao apreciar a quesitação, repeliu a tese de
semi-imputabilidade do denunciado, desistência voluntária com desclassificação
para  lesão  corporal  e  alternativamente  tentativa  de  homicídio  privilegiado,
condenando-o nos termos do art. 121, §2º, inciso II, c/c o art. 61, II, “e”, c/c o
art. 14, II, do Código Penal, aplicando a pena da seguinte maneira: 

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 12 (doze) anos de reclusão. Deixou de aplicar a atenuante da confissão
espontânea em razão de ter fixado a pena base no mínimo legal. Diante do
reconhecimento da agravante disposta no art. 61, II, “e”, do CP, aumentou a
pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 14 (catorze) anos de reclusão.
Considerando a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, reduziu a
pena  em  metade,  ficando 07  (sete)  anos  de  reclusão,  que  diante  da
ausência de outras causas modificativas tornou definitiva, a ser cumprida em
regime inicialmente semiaberto  (fls. 301-303).

Ata de julgamento às fls. 295-298.
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Inconformado, recorreu o apenado, alegando, a preliminar
de nulidade do processo em razão da ausência do exame de corpo de delito, e no
mérito, que a decisão foi contrária as provas dos autos, devendo-se afastar a
qualificadora “motivo fútil” (fls. fls. 298; 312-315).

Contrarrazões  ministeriais,  às  fls.  317-326,  pelo  não
provimento do recurso, para manter o julgamento recorrido.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 329-340).

Lançado o relatório, os autos seguiram para o douto Revisor
que, com ele concordando, pediu dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTOS DO TERMO DE INTERPOSIÇÃO. 

Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  apelação,  nos
procedimentos vinculados ao Tribunal do Júri, possui natureza restritiva, ou
seja, não devolve à Superior Instância a integralidade da causa, ficando seu
efeito devolutivo adstrito aos fundamentos de sua interposição, nos termos da
Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.

-  Da nulidade por ausência do exame de corpo de
delito

A defesa alega nulidade absoluta do processo por ausência
do exame de corpo de delito. Afirma que, consta nos autos apenas cópia do
prontuário médico referente à vítima enviado na data de 25.05.2010, ou seja,
há mais de um ano do fato, inexistindo, dessa forma, prova da materialidade.

Primeiro,  mister  destacar  a  possibilidade  de  realizar  o
exame indireto do corpo de delito, isto é, aquele em que o perito não faz
contato  sensível  com o  objeto  examinando.  E,  quando o  exame não seja
possível, é prevista prova testemunhal supletiva (art. 167 do CPP). 

Ainda, o exame não é indispensável sempre que o crime
deixar vestígios, mas apenas quando ele deixe necessariamente vestígios, e
como prova da materialidade. O homicídio consumado deixa necessariamente
vestígios e, portanto, torna-se indispensável o exame de corpo de delito. Mas
a  tentativa  de  homicídio  deixa  vestígios  apenas  ocasionalmente.  E  disso
decorre a dispensabilidade.
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As  declarações  da  vítima,  do  acusado,  o  prontuário
hospitalar, e o testemunho de João Reinaldo Medeiros Dias, são suficientes
para comprovar a materialidade do delito (fls. 09; 73; 75; 77).

Posto isso, rejeito a preliminar de nulidade do processo por
ausência de exame de corpo de delito direto. Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO.  NULIDADE  ABSOLUTA
POR FALTA  DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA
PELA  CONFISSÃO  DO  RÉU  E  PELA  PROVA
TESTEMUNHAL.  PREJUÍZO  INEXISTENTE.
CASSAÇÃO  DA  DECISÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO  QUE  OPTA  POR  UMA  DAS  VERSÕES
APRESENTADAS NOS AUTOS E MOSTRA-SE EM
CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO  DA  QUALIFICADORA
RECONHECIDA  PELO  CORPO  DE  SENTENÇA.
PENA.  REDUÇÃO.  1.  O  reconhecimento  da
nulidade  processual  decorrente  da  ausência  de
prova  da  materialidade  devido  à  falta  de
realização  do  exame  de  corpo  de  delito  não
merece respaldo, uma vez que a ocorrência do
crime foi  comprovada por  outros elementos de
prova,  tal  como  a  confissão  do  réu  e  provas
testemunhais.  Ademais,  não  havendo
comprovação  de  prejuízo  da  defesa,  não  cabe
falar  em  nulidade.  2.  Torna-se  preclusa  a
faculdade jurídica de nulidade que, porventura,
ocorra  durante  o  julgamento,  se  não  houver
impugnação oportuna pela parte. 3. Compete ao
Tribunal  de  Segunda  Instância  confrontar  o
veredicto dos jurados com as provas colhidas e
existentes nos autos, concluindo pela harmonia
ou  desarmonia  de  ambas.”  (TJMG;  APCR
1.0105.07.222386-7/002; Rel. Des. Paulo Cézar
Dias; Julg. 08/10/2013; DJEMG 11/10/2013)

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
TENTADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA
DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. VÍCIO
QUE  NÃO  SE  RECONHECE  PRESENTE.
INTELIGÊNCIA  DO  DISPOSTO NO  ARTIGO 158
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DO CPP . PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA.
RECURSO  QUE  VISA  A  DESPRONÚNCIA.
AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA
AUTORIA.  1.Nenhum  crime  deixa
necessariamente  vestígios  em  sua  forma
tentada.  De  modo  que  o  exame  de  corpo  de
delito,  como  prova  tarifada  da  materialidade,
nunca é indispensável nessa forma. Não se deve
confundir  a  indispensabilidade  com  eventual
necessidade.  É  possível  que  muitas  vezes  se
possa processar sem o exame, mas não se possa
condenar.  Arguição  de  nulidade  que  é  julgada
prejudicada em razão de ser possível julgar em
favor  de  quem  dela  tira  proveito.  2.  Um
depoimento  policial  interessado  -  ofendido  e
imputado eram inimigos - e desacreditado pela
própria mãe em juízo, que não pode ser repetido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
um  testemunho  de  auditu  retratado  de  modo
crível  e  consistente  com restante  prova  e  um
boato cuja origem não pode ser estabelecida não
formam  um  conjunto  indiciário  da  autoria
suficiente para que se possa remeter o acusado a
julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri.  RECURSO
PROVIDO.”  (Recurso  em  Sentido  Estrito  Nº
70055189617,  Terceira  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista
Marques Tovo, Julgado em 21/11/2013)

- Do julgamento contrário às provas dos autos 

Requer a anulação do veredicto, submetendo o apelante a
novo julgamento, aduzindo que desistiu de atacar seu irmão, e não houve
intervenção de terceiros, se revelando a decisão do Sinédrio Popular contrária
as provas dos autos.

No  julgamento  procedido  pelo  Tribunal  do  Júri,  no  dia
27/02/2014, os juízes de fato, por maioria, rejeitaram a tese ventilada pela
defesa,  semi-imputabilidade  do  denunciado,  desistência  voluntária  com
desclassificação para lesão corporal e alternativamente tentativa de homicídio
privilegiado,  reconhecendo  que  o  apelante  foi  o  autor  da  tentativa  de
homicídio, qualificado pelo motivo fútil, contra Damião Rodrigues da Silva. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000062-93.2009.815.0531                          CMBF – Relator                5



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

À vista disso, inconformado, recorreu o acusado para esta
superior instância, alegando, em síntese, divergência entre a decisão atacada
e as provas reunidas nos autos.

A  tese  defensiva,  ventilada  em  plenário,  não  encontra
guarida nos autos.

Ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, os
autos demonstram, de forma inconteste, a materialidade e a autoria delitiva,
estando,  pois,  em perfeita  harmonia com o julgamento proferido pelo  Júri
Popular.

Para chegar-se a essa ilação, é de todo oportuno que se
transcrevam trechos das declarações colhidas durante a instrução processual:

Damião Rodrigues da Silva, vítima, fl. 75: “(...)
QUE o acusado tem uma intriga com sua pessoa
porque administra o dinheiro da mãe e da irmã
e  não  dar  nada  ao  réu;  QUE  no  dia  do  fato
iniciou uma discussão com o acusado porque o
mesmo derramou um prato de comida no chão;
que  apenas  reclamou  porque  o  acusado
derramou um prato de comida, e o réu quase
lhe  engolia;  QUE  em  meio  a  discussão  o
acusado pegou uma faca na cozinha; QUE então
foi para sua casinha que fica no quintal da casa;
QUE o acusado foi atrás e lhe deu três facadas
pelas costas; QUE as facadas lhe atingiram na
altura do pescoço e da cabeça; QUE depois de
levar  as  facadas correu para casa da vizinha;
QUE as pessoas que estavam na casa da vizinha
correram; QUE o acusado lhe perseguiu, entrou
na casa da vizinha e partiu em sua direção; QUE
então iniciou uma luta corporal com o acusado e
o mesmo cortou a sua mão; QUE mesmo assim
conseguiu tomar a faca do acusado; (…); QUE
toda família tem medo do acusado; (...)”.

Jeová Rodrigues da Silva, réu, fl. 77: “(...) QUE
realmente deu três facadas em seu irmão; QUE
iniciou uma discussão com seu irmão no dia do
fato porque o mesmo reclamou porque chegou
embriagado em casa; QUE a vítima pegou um
pau  para  lhe  bater,  mas  não  chegou  a  lhe
agredir; QUE a vítima foi para uma casinha no
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quintal da casa de sua mãe e então pegou uma
faca  e  foi  atrás  da  mesma;  QUE  entrou  na
casinha  e  deu  três  facadas  no  irmão  pelas
costas;  (…) QUE seu irmão correu depois  que
levou  as  facadas,  e  então  correu  atrás  do
mesmo;  QUE  seu  irmão  entrou  na  casa  da
vizinha; QUE também entrou na casa da vizinha
e tentou dar outra facada em seu irmão; QUE
entrou em luta corporal com seu irmão e este
conseguiu  lhe  tomar  a  faca;  (…);  QUE  após
tomar  a  faca  o  seu  irmão  correu  dentro  do
mato; QUE saiu  andando atrás  de seu irmão;
QUE depois de um tempo desistiu de perseguir o
seu irmão, pegou a bicicleta e foi  embora em
direção só Sítio Caicú;”.

João  Reinaldo  Medeiros  Dias,  policial  militar,
testemunha, fl. 73: “(...) QUE imediatamente foi
com o cabo Bezerra verificar o ocorrido, tendo
visto a vítima ensaguentada com perfurações de
faca no ouvido, no peito e na axila, na sua casa;
QUE  então  providenciou  o  socorro  da  vítima;
(…);  QUE  o  acusado  é  conhecido  como  uma
pessoa perigosa, sendo certo que tem dois filhos
com sua irmã que é doente mental; QUE tomou
conhecimento  que  o  réu  já  praticou  um
homicídio em São Paulo; QUE quando o réu foi
preso  estava  com  sintomas  de  que  havia
ingerido  bebida  alcoólica,  mas  não  estava
embriagado”.

Albanice Pereira, testemunha, fl. 74: “(...) QUE
a  vítima  entrou  em  sua  casa  correndo  do
acusado; (...) QUE quando viu a vítima entrar
em sua casa ensanguentada saiu correndo com
a sua mãe e com João Batista; (...)”

Diante dos depoimentos e declarações expostas, inclusive,
do réu, não houve desistência voluntária, de atacar seu irmão, o que de fato
ocorreu foi a não conclusão do seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Não há, pois, de se falar em decisão dissociada da prova
dos autos.
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Assim,  tendo  em  vista  que  duas  versões  foram
apresentadas e sustentadas, no recinto das votações e que o Conselho de
Sentença optou por aquela que julgou ser a mais justa,  resta estreme de
dúvidas a convicção de que os jurados, ao desacolherem a tese da defesa e
decidirem  por  condenar  o  apelado  por  tentativa  de  homicídio  qualificado,
firmaram  seu  entendimento  com  supedâneo  nos  elementos  de  convicção
existentes no caderno processual.   

No vertente caso, não há razão para mandar o denunciado
a novo julgamento, visto que, em nenhum momento, a decisão do Júri se
distanciou da verdade ilustrada nos autos através do conjunto probatório.

Logo,  não  vislumbrando  qualquer  discrepância  entre  o
veredicto guerreado e os elementos probatórios carreados aos autos, há de
negar-se provimento, nessa parte, ao recurso manejado. 

E, a respeito da matéria em estudo, a jurisprudência segue
a orientação doutrinária, como se extrai dos seguintes pronunciamentos dos
tribunais pátrios e desta Colenda Câmara:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.
CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA
À  PROVA  DOS  AUTOS.  INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Decisão
manifestamente contrária à prova dos autos é
aquela  em  que  os  jurados  adotam uma  tese
absolutamente  divorciada  do  conjunto  fático-
probatório apurado na instrução criminal e não
quando  tão-somente  acolhem  uma  das  teses
possíveis  do  conjunto  probatório.  Proferida  a
decisão, pelo Conselho de Sentença, de acordo
com  o  acervo  probatório  contido  nos  autos,
adotando  uma  das  teses  levantadas  pelas
partes,  não  há  que  se  falar  em  nulidade,
devendo-se  acatar  o  veredicto,  sob  pena  de
infringência à soberania do júri (artigo 5º, inciso
XXXVIII, alínea “c”, cf).” (TJPB; ACr 0006999-
08.2008.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB
03/06/2014) 
  
“APELAÇÃO  CRIME.  INFANTICÍDIO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  RECONHECIMENTO  DA  SEMI-
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IMPUTABILIDADE  DA  RÉ.  INOCORRÊNCIA.  1.
Decisão manifestamente contrária à prova dos
autos:  A  decisão  do  Conselho  de  Sentença  é
soberana,  merecendo  reforma  apenas  se
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos.
Somente  quando  a  decisão  do  júri  não
encontrar  amparo  em  nenhuma  corrente
probatória configura-se tal hipótese, o que não
ocorre no caso dos autos. (...) Manutenção da
sentença.  (…)”  (TJRS;  ACr  421966-
90.2013.8.21.7000;  Santo  Augusto;  Terceira
Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner
Neto; Julg. 29/05/2014; DJERS 07/07/2014)
  

Nesse  contexto,  observa-se  pacífico  o  entendimento  de
que decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não
tem apoio em prova alguma, isto é, é aquela proferida ao arrepio das provas
coligidas no processo.

Sendo  assim,  se  o  Tribunal  Popular,  apreciando  os
elementos probantes, firmou seu convencimento adotando a versão que lhe
pareceu mais convincente, não há que se infirmar a vontade dos juízes de
fato,  posto  que  acobertada  pelo  manto  da  soberania  dos  veredictos,
constitucionalmente prevista (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).

Argui, em suas razões, que se faz imperioso o afastamento
da qualificadora em tela, pois a reação do acusado decorreu da discussão e
agressões entre o mesmo e a vítima. Além do fato do apelante se encontrar
embriagado no momento do crime, ensejando a exclusão do “motivo fútil”,
por gerar efeitos sobre o psiquismo como ensina a jurisprudência.

A qualificadora reconhecida pelo Júri não pode ser excluída
pelo Tribunal em grau de recurso, salvo se for manifestamente improcedente,
uma vez que seu afastamento ocasiona nova classificação  jurídica  ao fato
criminoso, afrontando a soberania dos veredictos, mormente quando referida
qualificadora encontra-se devidamente comprovada nos autos.

O fato motivador do delito foi uma discussão irrelevante
entre a vítima e o acusado. Certo é que da prova amealhada se conclui que o
apelante ingressou na casa da vítima, de inopino, e a apunhalou pelas costas.

O motivo fútil restou igualmente comprovado.
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Portanto, não se pode afirmar que o pronunciamento dos
Jurados,  encontra-se  em manifesto  desacordo  com a  prova  dos  autos  ao
reconhecer a qualificadora do motivo fútil.

Nesse sentindo a jurisprudência:

“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.”  (TJPB;  APL
0000884-42.2008.815.0491;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves
Teodósio; DJPB 02/09/2014) 

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  TENTADO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS.  PRIVILÉGIO  NÃO  RECONHECIDO.
DISCUSSÃO  BANAL.  EXCLUSÃO  DO  MOTIVO
FÚTIL.  INVIABILIDADE.  ERRO  OU  INJUSTIÇA
NO  TOCANTE  À  APLICAÇÃO  DA  PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORA
UTILIZADA  PARA  EXASPERAR  A  PENA-BASE.
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IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA.  PENA
REDUZIDA. 1. SE O CONSELHO DE SENTENÇA
ESCOLHE  A  VERSÃO  APRESENTADA  EM
PLENÁRIO  PELA  ACUSAÇÃO,  NÃO
RECONHECENDO O PRIVILÉGIO E MANTENDO A
QUALIFICADORA  DO  MOTIVO  FÚTIL,  COM
AMPARO  NOS  ELEMENTOS  DE  CONVICÇÃO
COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO,
NÃO HÁ FALAR EM DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 
[…]” 
(TJ-DF  -  APR:  20110111641723  DF 0005115-
26.2011.8.07.0008,  Relator:  JOÃO  BATISTA
TEIXEIRA,  J.  27/06/2013,  3ª  Turma  Criminal,
DJE: 22/07/2013)

Outrossim,  a  simples  circunstância  de  estar  o  agente
alcoolizado na ocasião do evento não afasta a qualificadora em questão. 

A possível circunstância de estar o agente alcoolizado na
ocasião do evento não afasta a qualificadora de ter sido o homicídio praticado
por motivo fútil.

Ademais,  nos  termos  do  art.  28  do  Código  Penal,  a
embriaguez voluntária ou culposa não isenta de pena o agente.

Vejamos o entendimento dos Tribunais:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  MOTIVO  FÚTIL.  RECURSO  QUE
DIFICULTOU  A  DEFESA  DA  VÍTIMA.  TESE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  SUSTENTADA  PELA
DEFESA.  ELABORAÇÃO  DOS  QUESITOS.  DOLO
DIRETO  E  EVENTUAL.  FORMULAÇÃO
OBRIGATÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  ERRO.
AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  NO  MOMENTO
ADEQUADO.  PRECLUSÃO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  REJEITADA.  RECONHECIMENTO  DE
DUAS  QUALIFICADORAS  PELO  CONSELHO  DE
SENTENÇA.  UTILIZAÇÃO DE  UMA DELAS PARA
AGRAVAR  A  PENA-BASE.  IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À
PROVA  DOS  AUTOS  EM  RELAÇÃO  A  UM  DOS
RÉUS.  NULIDADE  SUBMISSÃO  A  NOVO
JULGAMENTO.  INCOMPATIBILIDADE  ENTRE  A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000062-93.2009.815.0531                          CMBF – Relator                11



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

EMBRIAGUEZ E A QUALIFICADORA DO MOTIVO
FÚTIL.  INEXISTÊNCIA.  PERDA  DO  CARGO
PÚBLICO.  EFEITO  SECUNDÁRIO  DA
CONDENAÇÃO.  NECESSIDADE  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  [...]  7.  A  EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA  OU  CULPOSA  NÃO  EXCLUI  A
IMPUTABILIDADE  PENAL,  DE  SORTE  QUE  NÃO
HÁ  INCOMPATIBILIDADE  ENTRE  ELA  E  A
QUALIFICADORA  DO  MOTIVO  FÚTIL.  8.
MANTÉM-SE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A  DEFESA DA
VÍTIMA, SE OS JURADOS RECONHECERAM, COM
BASE NA PROVA DOS AUTOS, QUE ELA ESTAVA
DESARMADA, FOI SUBITAMENTE AGREDIDA POR
DUAS  PESSOAS  E  GOLPEADA  COVARDEMENTE
COM  UM  CANIVETE.  […]  (TJ-DF  -  APR:
20120710364643  DF  0035274-
18.2012.8.07.0007,  Relator:  JOÃO  BATISTA
TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/06/2014, 3ª
Turma Criminal,  Data  de  Publicação:  Publicado
no DJE : 01/07/2014)

PROCESSUAL  PENAL  -  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO  (ART.  121,  §  2º,
INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO
CÓDIGO PENAL)-  APELAÇÃO CRIMINAL  -  TESE
DEFENSIVA DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DEVIDO  A  EMBRIAGUEZ  -  INOVAÇÃO
DEFENSIVA  EM  SEDE  RECURSAL  -
INADMISSIBILIDADE  -  DECISÃO  DE  ACORDO
COM  AS  PROVAS  CONTIDAS  NOS  AUTOS  -
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS  -  DOSIMETRIA
DA  PENA  CORRETA  -  REDUÇÃO  MÍNIMA  -
PROXIMIDADE  DA  CONSUMAÇÃO  -  RECURSO
DESPROVIDO. 1 - Conforme art. 28, inciso II, do
Código  Penal  a  embriaguez,  voluntária  ou
culposa, não exclui a imputabilidade, razão pela
qual não afasta também a qualificadora do crime
cometido  por  motivo  fútil.  2  -  O  Conselho  de
Sentença  optou  pela  versão  que  alicerça  a
qualificadora.  Tal  decisão  assim  proferida  é
soberana e só pode ser alterada se totalmente
divorciada dos elementos de convicção carreados
aos autos, o que não ocorre na espécie. 3 - A
dosimetria da pena está correta, uma vez que o
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réu  alvejou  por  três  vezes  a  vítima  e  só  não
desfechou  mais  disparos  porque  a  arma
emperrou.  Se  a  vítima  não  tivesse  sido
prontamente  socorrida,  o  crime  teria  sido
consumado,  razão  pela  qual  correta  a  mínima
redução da pena aplicada. Recurso conhecido e
desprovido. (TJ-PR - ACR: 6896324 PR 0689632-
4,  Relator:  Oto  Luiz  Sponholz,  Data  de
Julgamento: 05/05/2011, 1ª Câmara Criminal)

Ante essas considerações, nego provimento ao apelo.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Excelentíssimo  Desembargador
João Benedito da Silva, com voto; dele participando, além de mim, relator, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Manoel Henrique Serejo da Silva, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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