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POPULAR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

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, o que, indiscutivelmente, não é o caso 
dos autos,  já que o Conselho de Sentença tem 
seguro apoio na prova reunida.

O  homicídio  privilegiado  é  um  crime  emocional 
imediatamente  precedido  de  injusta  provocação 
da vítima, de modo que devem estar presentes as 
três  condições  cujo  simultâneo  implemento 
autoriza, na espécie, a diminuição da pena, quais 
sejam,  emoção  violenta  do  agente,  injusta 
provocação da vítima e sucessão imediata entre a 
provocação e a reação. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;
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A C O R D A 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 (fl.311) manejada por  Helenilson 

Costa de Almeida contra sentença (fls.297/299) proferida pelo Tribunal do 

Júri  da  Comarca  de  Sumé  que,  acolhendo  o  veredicto  dos  jurados,  o 

condenou  a  uma  pena  de 23(vinte  e  três)  anos,  05(cinco)  meses  e 

15(quinze)  dias  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime, inicialmente 

fechado, pela prática do delito tipificado pelo  artigo 121, § 2º, II,III e IV,  do 

Código Penal c/c art. 1º, I da Lei nº 8.072/90..

O  apelante  em suas  razões  recursais  (fls.319/325), argumenta 

que a decisão foi  manifestamente contraria a prova dos autos, haja vista o 

Conselho de Sentença não ter acatado a tese do homicidio privilegiado. Ao 

final,  requer  a  cassação  do  veredicto,  para  que  seja  submetido  a  novo 

julgamento.

Nas  contrarrazões  (fls.327/329),  o  Ministério  Público  requer  a 

manutenção do decisum.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo 

desprovimento do recurso (fls. 142/144).

É o relatório.

VOTO

O  representante do Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 

02/05)  contra  Helenilson  Costa  de  Almeida  dando-o  como  incurso  nas 

Desembargador João Benedito da Silva
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sanções do art. 121, § 2°, inciso II, III e IV, c/c art. 61, inc. II, al. “f”, todos do 
Código Penal, 

Emerge  da peça acusatória que o acusado na noite de 09 de 

outubro de  2011,  por  volta  das 21h,  em uma residência  localizada na Rua 

Francisco Paulino Gomes, Varzea Redonda, Sumé/PB, com intenção dolosa 

matou sua compamheira   Fabiana do Nascimento Gouveia por motivo fútil, 

com o  emprego de meio cruel e com a utilização de recurso que dificultou a 

defesa  da  vitima,  desferindo-lhe  sete  golpes  de  faca,  provocando-lhe  os 

ferimentos descritos no laudo tanatoscópico de fls.49.

Consta ainda da exordial que o denunciado havia ingerido bebida 

alcoólica  juntamente  com a  vitima e  sua cunhada  Juleide,  pouco  antes  do 

ataque  fatal,  convidando  sua  companheira  para  acompanhá-lo  até  o 

estabelecimento  conhecido  por  “Bar  de  Fofinho”,  tendo  Fabiana  recusado, 

oportunidade  em  que  o  imputado  agrediu  com  uma   tapa  nas  costas  e, 

posteriormente, com um soco no rosto.

Extraí-se também da inicial  que após a vitima ter anunciado que 

iria  a casa da sua mãe o enunciado se dirigiu até a cozinha  e, utilizando-se da 

faca descrita  no auto de apreensão de fl.05,  golpeou Fabiana por  diversas 

vezes nquanto esta se encontrava deitada no quarto.

Por  fim,  diz  a  denuncia  que  a  irmã  da  vitima  Juleide  do 

Nascimento Gouveia presenciou o ocorrido  e tentou impedir o imputado, mas 

não conseguiu tirá-lo de cima da vitima enquanto esse desferia os golpes.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  acusado  foi  pronunciado 

(fls.120/126) e submetido ao crivo do Sinédrio Popular, foi julgada procedente 

a pretensão punitiva Estatal para condenar o acusado a uma pena  privativa de 

liberdade de 23(vinte e três) anos, 05(cinco) meses e 15(quinze) dias de  

Desembargador João Benedito da Silva
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reclusão,  a ser cumprida em regime, inicialmente fechado, pela prática do 

delito tipificado pelo artigo 121, § 2º, II,III e IV,  do Código Penal c/c art. 1º, I  

da Lei nº 8.072/90.. 08 (oito) anos de reclusão,(fls.297/299).

Inconformado, o apelante recorreu, argumentando que a decisão 

foi  manifestamente  contraria  a  prova  dos  autos,  haja  vista  o  Conselho  de 

Sentença  não  ter  acatado  a  tese  do  homicidio  privilegiado,  restando 

demonstrado  que  agiu  sob  o  domínio  e  violenta  emoção,  devendo  ser 

reconhecida a causa de diminuição da pena(CP, art. 121, § 1º).  

No entanto, sem razão o apelante.

À instituição do Júri,  por  força  do  disposto  no  artigo  5º,  inciso 

XXXVIII,  alínea “c”,  da Constituição Federal,  é assegurada a soberania dos 

veredictos.

De outro lado, o Código de Processo Penal, em seu artigo 593, 

inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule julgamento proferido pelo Tribunal do 

Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, 

dissociando-se  completa  e  manifestamente  da  prova dos autos,  o  que não 

ocorre  quando  os  Jurados,  devidamente  amparados  pelo  corpo  probatório, 

optam por uma das versões apresentadas para o fato.

Assim,  justamente  em  razão  do  princípio  constitucional  da 

soberania dos veredictos é que se assegura ao Júri a liberdade para escolher, 

caso seja  a  hipótese,  por  uma das versões verossímeis,  sustentadas pelos 

elementos  de  prova,  ainda  que  esta  não  seja  eventualmente  tida  como  a 

melhor decisão.

Esse é o entendimento sufragado pela jurisprudência:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART. 
121,  §  2º,  INCISOS  I  E  IV  DO  CÓDIGO  PENAL. 

Desembargador João Benedito da Silva
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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 (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)

“1. Anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal  
do  Júri,  com fundamento  no  art.  593,  inciso  III,  
alínea  d,  nas  hipóteses  em  que  a  decisão  do 
Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se 
completamente  da  prova  dos  autos,  o  que  não 
ocorre  quando  os  jurados,  amparados  pelo 
conjunto probatório existente, optam por uma das 
versões  apresentadas.  2.  Reconhecer, 
desconstituindo  o  entendimento  das  instâncias 
ordinárias,  soberanas  em  matéria  de  prova,  que  o 
julgamento  foi  contrário  à  prova dos  autos,  implica,  
necessariamente,  no  reexame  da  matéria  fático-
probatória  constante  dos  autos,  impossível  na  via 
estreita  do  recurso  especial,  a  teor  do  disposto  na  
Súmula  n.º  07  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  3.  
Recurso desprovido” (REsp 680286/AP, 5ª Turma, rel. 
Ministra LAURITA VAZ, j. 20/03/2007, DJ 14/05/2007, 
p. 375 – Destaquei).

A doutrina também perfilha o mesmo entendimento:

“A  lei  é  clara  em  dizer:  decisão  dos  jurados 
manifestamente contraria as provas dos autos. Em 
outras  palavras:  não  pode  haver  suporte 
probatório para a decisão dos jurados. Se houver,  
a decisão não será manifestamente contrária, pois 
os  jurados  são  soberanos  em  suas  decisões.” 
Paulo Rangel,  (Direito  Processo Penal  – 17ª.  ed., 
Lumen Juris, 2010 - p. 1487). Grifo original.

Desembargador João Benedito da Silva
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“A final, o art. 593, III, d, prevê a apelação para a 
decisão do Tribunal do Júri quando a decisão dos 
jurados for manifestamente contrária a  prova  dos 
autos.  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 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." (Mirabete,  Júlio  Fabbrini,  Código  de 
Processo  Penal  Interpretado,  11ª  ed.  -  São  Paulo: 
Atlas, 2003, páginas 1487-1488).

No caso em apreço, admite-se  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.  

Ademais,  analisando  as  provas  colhidas  nos  autos,  verifica-se 

que em nenhum momento restou demonstrado ter o apelante praticado o crime 

sob  o  domínio  de  violenta  emoção,  para  ser   reconhecida  a  causa  de 

diminuição da pena(CP, art. 121, § 1º).  Vejamos:

A  materialidade  é  incontestável  diante  o  laudo  de  exame 

cadavérico, fls.49/50.

A autoria, da mesma forma, restou sobejamente comprovada, haja 

vista  a  confissão do acusado quando de seus interrogatórios,  não obstante 

alegue que cometeu o crime por violenta emoção após a provocação da vitima:

 

Desembargador João Benedito da Silva
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Que as acusações na peça do Ministério Público 
são verdadeiras em parte;  […] que o  acusado 
afirma  que  devido  a  discussão  provocada  pela 
vitima, disse que iria para a casa de sua mãe e 
abriu  a  porta  da  casa;  que  nesse  momento  a 
vitima deu um tapa em sua cara  e uma mordida 
em sua mão; […] que a irma da vitima disse que 
era pra eixar pra lá;  momento em que a vitima 
proferiu a seguinte passagem: “é por isso que eu 
traio ele”. Interrogatório em Juízo.fls.104/106. 

Quando  do  seu  interogatório  por  ocasião  do  julgamento  o 

apelante confirmou o que dissera em Juízo (fl.281-Mídia), 

Ocorre  porém,  que  havendo  testemunhas  que  desmentem  ou 

põem em dúvida  a  versão  do  réu  de  que  agiu  sob  o  domínio  de  violenta 

emoção,  não é manifestamente  contrária  à  prova  dos autos  a  decisão dos 

jurados que rejeita a  versão do apelante.

A  declarante  Juleide do Nascimento Gouveia, irmã da vitima, 

que presenciou o fato delituoso, disse:

Que em data de 09 de outubro de 2011, estava 
em  casa  quando  foi  chmada  pela  sua 
irmã(Fabiana) para que preparasse um tira gosto 
para  na  companhia  de  Helenilson(marido  de 
Fabiana)  beberem  uma  garrafa  de  cana;  que 
tomaram todo o,litro e cana […] que durante todo 
o dia Helenilson estava normal; que por volta de 
21  horasm Helenilson  chamou  Fabiana  para  ir 
beber no bar de Fofinho; que Fabiana nãi quis ir 
para o bar do Fofinho com Helenilson, pelo fato e 
ele ser muito violento  e ignorante quando está 
bebendo;  que  ante  a  negativa  de  Fabiana, 
Helenilson deu um tapa nas costas de Fabiana; 
que depois  da  tapa  sofrida  Fabiana foi  para  o 
quarto chorar; que pelo fato de Fabiana  querer ir 
para a casa da mãe, Helenilson foi para o quarto 
e deu um soco  na cara dela; que fabiana depois 
do soco sofrido – dise que ia embora de casa e 
que não queria mais nada com Helenilson; Que, 

Desembargador João Benedito da Silva
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após  isso,  Helenilson  foi  na  cozinha;  que  a 
declarante estava o tempo todo com o casal, e 
quando  ouviu  o  barulho  dos  instrumentos   da 
cozinha chamou Fabiana para fugirem pois ele 
teria  ido  buscar  uma  faca  para  matá-la;  que 
quando Fabiana tentou reação para se levantar 
Helenilson  já  estava  no  quarto  e  lhe  desferiu 
vários golpes de faca; que a declarante  tentou 
tirar  Helenilson  de  cima  e  Fabiana,  mas  não 
conseguiu   por  causa  da  força  dele.  - 
Declarações na esfera policial fls, 16/17.

Em Juízo(fls. 94/95) a referida declarante, afirmou:

Que confirma as declarações prestadas perante a 
autoridade policial, às fls.16/17; Que a vitima era 
pessoa pacata, simples e respeitava o acusado 
como marido; que a declarante afirma que depois 
da agressão do acusado com a vitima  dentro do 
quarto em ato contínuo o acusado desferiu um 
murro na vitima  e esta foi chorar na cama; que a 
declarante afirma que o acusado saiu em direção 
da cozinha  e ouviu o barulho do armário onde 
encontrava-se  as  facas,  tendo  essa  alertado  a 
vitima para correr, porém, o acusado chegou no 
local com uma faca  e estando a vitima deitada 
na cama desferiu sete facadas contra a vitima, 
tendo a declarante afirmado que tentou impedir. 
Contudo não podia conter a força do acusado, o 
qual no momento que consumava  o ato dizia as 
seguintes palavras: “ toma desgraçada nera isso 
que você queria” enquanto perpetrava os golpes.

Em plenário (fl.281), a declarante  confirmou o que fora dito na 

esfera policial e em Juízo, dizendo:

que a declarante disse que no dia do fato foi a 
casa  da  vitima  para  temperar  uma  galinha  e 
depois  de  temperar  foi  embora para sua casa; 
que mais ou menos depois de uma hora a vitima 
mandou chamá-la; Que depois foi para a casa da 
vitima; que depois  começaram a beber;{...} que 
depois  o  acusado  saiu  para  comprar  uma 
cerveja;[...] que quando o acusado voltou chegou 
agitado; chamando a vitima para sair; para o bar 

Desembargador João Benedito da Silva
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de  Fofinho;  que  a  vitima  não  quis  sair;  que  o 
acusado se irritou, ficou agitado, quebrou o litro 
na  parede.  Que  o  acusado  deu  um  tapa  na 
vitima; […}  a declarante afirma que depois da 
agressão do acusado com a  vitima  dentro  do 
quarto em ato contínuo o acusado desferiu um 
murro na vitima  e esta foi chorar na cama; que a 
declarante afirma que o acusado saiu em direção 
da cozinha  e ouviu o barulho na gaveta, tendo 
essa alertado a vitima para correr que o acusado 
ia matar, porém, o acusado chegou no local com 
uma faca  e estando a vitima deitada na cama 
desferiu  sete  facadas  contra  a  vitima,  tendo  a 
declarante afirmado que tentou impedir, contudo 
não  podia  conter  a  força  do  acusado,[...]  no 
momento  que  consumava   o  ato  a  sua  prima 
nilda  disse  que  escutou  o  acusado  dizer  as 
seguintes palavras: “ toma desgraçada nera isso 
que você queria”.

As demais testemunhas indicadas na denúncia, asseveraram:

Que ouviu dizer que a vitima estava deitada  no 
momento que foi  atacada;  que antes de morrer 
soube por ouvir dizer que o acusado deu murro 
na vitima; que por ouvir dizr sabe que o motivo foi 
porque o acusado chamou a vitima para ir para o 
bar Fofinho e esta recusou; que ouviu dizer que 
depois  da recusa a vitima disse que iria para a 
casa de sua mãe e o acusado ficou furioso; que 
ouviu dizer que a faca utilizada no crime estava 
na casa da  vitima[...]  que  o  acusado é  pessoa 
violenta quando bebia; - Josinaldo José da Silva 
- fls. 96/97.

que socorreu a vitima junto com Josinaldo;[...] que 
o crime foi praticado  por meio de uma faca; […] 
que não sabe dizer quantas facadas o acusado 
deu na vitima; - José Renato Assis  e Oliveira – 
fl.98.

que  confirma  o  depoimento  prestado  na  esfera 
policial  às  fls22/23,  que  o  motivo  alegado  pela 
irmã da vitima foi o já narrado na peça; -  Ladi de 
Medeiros Dantas – fl.100.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por  outro  lado,  analisando  os  depoimentos   das   testemunhas 

indicadas pela defesa, Maria Alcideni e Lira Costa; Maria Helena de Oliveira 
e  José  Robson  Ribeiro  do  Nascimento(fls.  101/103  e  281),  essas  em 

nenhum momento  afirmam  que  o  apelante,  teria  praticado  o  crime  sob  o 

diminio de violenta emoção, não servindo os seus depoimentos para alicerçar a 

pretensão do apelante.

.

Vale ressaltar que o homicídio privilegiado pressupõe que o crime 

seja  cometido  sob  domínio  de  violenta  emoção,  logo  em seguida  a  injusta 

provocação da vítima 

Assim,  para  a  caracterização do homicídio  privilegiado,  devem 

estar  presentes  as  três  condições  cujo  simultâneo  implemento  autoriza,  na 

espécie, a diminuição da pena, quais sejam, emoção violenta do agente, injusta 

provocação da vítima e sucessão imediata entre a provocação e a reação.  

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete, que:

 "também é privilegiado o homicídio praticado sob o 
domínio  de  violenta  emoção,  logo  em  seguida  à 
injusta provocação da vítima. O homicídio emocional  
exige  portanto:  a)  -  existência  de  uma  emoção 
absorvente; b) - provocação injusta do ofendido; c) -  
reação imediata do agente. Assim, deve a emoção ser 
violenta,  intensa,  absorvente,  atuando o  agente  em 
choque emocional, não bastando estar o agente sob 
sua  influência,  como  previsto  no  art.  65,  III,  c.  A 
provocação deve injusta, contra o direito, sem motivo 
razoável, embora não se exija que seja ela, de per si,  
fato criminoso ou mesmo um ataque ao bem jurídico.  
Não delimita a lei, por outro lado, o tempo fatal para a 
reação do agente, mas é necessário que não decorra 
lapso  de  tempo  para  que  o  efeito  da  injusta  
provocação  tenha  cessado" (in  Código  Penal 
Interpretado,  p.  648). 

Sobre o assunto, do STF:

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  CRIME 
DOLOSO  CONTRA A VIDA.  HOMICÍDIO.  MOTIVO 
DE  RELEVANTE  VALOR  MORAL. 
QUESITOS.CONTRADIÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
ORDEM  DENEGADA.  1.    causa  especial  de 
diminuição  de  pena  do  §  1°  do  art.  121  não  se 
confunde com a atenuante genérica da alínea "a" do 
inciso III do art. 65 do Código Penal. 2. A incidência da 
causa especial de diminuição de pena do motivo de 
relevante  valor  moral  depende  da  prova  de  que  o 
agente  atuou  no  calor  dos  fatos,  impulsionado  pela 
motivação  relevante.  A  atenuante  incide, 
residualmente, naqueles casos em que, comprovado o 
motivo de relevante valor moral, não se pode afirmar 
que a  conduta  do agente seja  fruto  do instante dos 
acontecimentos.  3.  Não  há  que  se  falar  em 
obscuridade  ou  contradição,  se  os  quesitos  foram 
formulados em proposições simples e distintas (inciso 
IV  do  art.  484  do  CPP).  4.  Ordem  denegada.  (HC 
89814, CARLOS BRITTO, 1a T, j. 18/03/2008)

Ora, no caso em tela, o acervo probatório revela em toda a sua 

inteireza que o réu nunca esteve em situação tal que pudesse agir sob domínio 

de  violenta  emoção,  logo  em  seguida  a  injusta  provocação  da  vítima.

Por  conseguinte,  diante  de  provas  tão  escorreitas  e  tão 

contundentes,  torna-se  inaceitável  a  pretensão  recursal  de  cassação  do 

julgamento proferido pelo Tribunal do Júri pela justificativa de manifestamente 

contrário à prova dos autos.

Nesse contexto,  vislumbro não ser cabível  falar-se em decisão 

contrária  à  prova  dos  autos,  tendo  os  jurados  optado  pela  tese  mais 

convincente ao seu entendimento. Dessa forma, os jurados estavam livres para 

rejeitar a tese do homicídio privilegiado, com apoio na prova oral.

Com  tais  fundamentos,  rejeito  o  pedido  de  anulação  do 

julgamento, considerando que a decisão dos jurados não é manifestamente 

contrária à prova dos autos.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal  Nº 0001370-45.2011.815.0451

Pelo exposto, nego  provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


