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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO
DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO
OFENDIDO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO
DEFENSIVO.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  A  PROVA  DOS  AUTOS.
VEREDICTO  QUE  ENCONTRA  APOIO  NO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  SOBERANIA  DO
SINÉDRIO  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. 

Afastadas  algumas  das  circunstâncias  judicias
operadas na sentença, porém, verificando que a
reprimenda fixada foi proporcional, apresentando-
se, em quantidade suficiente para reprovação e
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prevenção  do  delito  praticado,  não  há  o  que
modificar na pena aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

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.248) manejada por Francisco

Alcimar Sousa, contra sentença (fls.240/245) proferida pelo Tribunal do Júri

da Comarca de Patos que, acolhendo o veredicto dos jurados, o condenou a

uma pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses 24 (vinte e quatro) dias de

reclusão,  a ser cumprida em regime, inicialmente fechado, pela prática do

delito tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

O apelante  em suas  razões  recursais  (fls.261/264), argumenta

que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos, requerendo ain-

da, a exclusão das qualificadoras. Pugnando, por um novo julgamento. Por fim,

requer, a redução da pena base, próximo ao patamar mínimo, ou seja, 13 (tre-

ze) anos.

Nas contrarrazões (fls. 271/274), o Ministério Público requer a ma-

nutenção do decisum.

A Douta Procuradoria de Justiça, por seu procurador José Roseno

Neto,  exarou  parecer  opinando  pelo  provimento  parcial do  recurso  (fls.

276/282).

É o relatório.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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VOTO

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia (fls.

02/05) contra  Francisco Alcimar Sousa, dando-o como incurso nas sanções

do art. 121, § 2°, inciso II e IV do Código Penal.

Emerge da peça acusatória que o acusado, matou por motivo fútil,

João  Canuto  de  Oliveira  Neto,  Vulgo  “Teo”,  sem  lhe  oportunizar  qualquer

possibilidade de defesa.

Consta ainda da exordial que o denunciado no dia 24 de fevereiro

de 2013, por volta das 3h00min, nas proximidades do Campo Cumprido, zona

rural, cidade de Patos, sem qualquer possibilidade de defesa e por motivo fútil,

a  vítima  foi  alvejada  por  disparos  de  arma  de  fogo  pelo  denunciado,

ocasionando o seu óbito, conforme laudo de exame cadavérico e de exame

local.

Extrai-se  da  inicial  que  o  denunciado  e  a  vítima  resolveram

praticar um assalto ao posto de gasolina “Jotão” e mais adiante, a outro posto

localizado na cidade de Santa Terezinha/PB. Após concluírem seu intento, o

denunciado e vítima pegaram a estrada de volta para o município de Patos, no

entanto, antes mesmo de chegar,  os mesmos se desentenderam quanto ao

rateio  dos  valores  subtraídos,  ocasião  em  que  enfurecido,  o  denunciado

efetuou os disparos que culminaram na morte da vítima.

Dessume-se  também,  que  o  denunciado  pediu  a  vítima  que

conduzisse a motocicleta pois estava cansado e nesta oportunidade, ainda com

a motocicleta em movimento, sacou o revólver e desferiu dois tiros, tendo um

deles atingido a cabeça da vítima e o outro o pescoço.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Por fim, diz a denúncia que o acusado confessou com riqueza de

detalhes  a  autoria  delitiva,  afirmando  tê-lo  feito  pois  a  vítima  estava  o

desdenhando pelo fato de na fuga, ter perdido parte do dinheiro subtraído.

Concluída a  instrução criminal,  o  acusado foi  pronunciado (fls.

132/136) 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 15  (quinze)  anos,  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime,

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

IV,  do  Código  Penal.  Em  seguida  reconheceu  a  detração,  tornando  a

reprimenda definitiva em 11 (onze) anos, 10(dez) meses 24 (vinte e quatro)

dias de reclusão.

1. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS

DOS AUTOS.

Inconformado, o apelante recorreu, argumentando que a decisão

foi manifestamente contraria a prova dos autos, haja vista inexistir prova idônea

para uma condenação, além de requere a exclusão das qualificadoras. 

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,

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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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.

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 proces-

sual, mormente em existindo clara versão acerca do fato delituoso, com supe-

dâneo nos elementos constantes no processo. 

Isso porque, existem no processo duas versões, quais sejam: a do

Órgão Ministerial, consistente na tese de que o acusado cometeu o crime de

homicídio  qualificado,  e  a  da  defesa,  sustentando  a  tese  do  homicídio

privilegiado, sendo esta última rejeitada pelos juízes de fato.

No caso, a materialidade é incontestável diante o Laudo de exame

tanatoscópico,  fls.39/42,  tendo  como  causa  morte  traumatismo  torácico,

decorrente de ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, em região

axilar e na nuca, vindo a perfurar a coluna cervical da vítima. 

A autoria,  da  mesma  forma,  restou  sobejamente  comprovada,

uma vez que o próprio acusado quando interrogado confessa a prática delitiva,

em Juízo conforme fls. 115/116.

Por sua vez, em Plenário (mídia – fl. 235), voltou a confessar a

prática delituosa, afirmando que saiu para buscar a vítima em sua residência e

partiram em sentido a cidade de Santa Terezinha/PB. Que lá chegando fizeram

um assalto e pararam em um local na zona rural para dividir o dinheiro, tendo a

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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vítima lhe dado uma parte e ficado com a outra. Que retornaram em direção a

patos/PB e em certo  ponto  pararam novamente,  ocasião em percebeu que

tinha pedido seu dinheiro. Que a partir desse momento a vítima começou a lhe

caçoar,  chamando-o de babaca,  ficando com raiva da vítima.  Que a vítima

colocou uma bolsa e uma arma no chão, momento em que pegou a arma e

começou a atirar contra a vítima, dando dois tiros, dando dois tiros.

Diante  desse  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.

Esse é o entendimento sufragado pela jurisprudência:

“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)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL –
DIREITO  PROCESSUAL  PENAL  -  HOMICÍDIO
QUALIFICADO  –  TRIBUNAL  DO  JÚRI  -
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
APELAÇÃO  DA  DEFESA  PROVIDA  PELO
TRIBUNAL  DE  ORIGEM  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS  (ART.  593,  III,  "d",  DO  CPP)  -  PROVA
COLHIDA  EXCLUSIVAMENTE  NA  FASE  DO
INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA -IMPOSSIBILIDADE
DE INVERSÃO DO JULGADO -NECESSIDADE DE
AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 7/STJ -
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO. 1.
Existindo duas versões amparadas pelo conjunto
probatório é de ser preservado o juízo feito pelo
Conselho  de  Sentença,  soberano  na  análise  da
prova. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
fáticoprobatório, entendeu que os jurados se valeram

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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dos depoimentos dos envolvidos no crime colhidos na
fase policial, não confirmados em Plenário e tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo
do  contraditório,  fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula
7/STJ a desconstituição de tal entendimento. 3. Agravo
regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  REsp
1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, Dje 26/08/2014)

“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)

Logo,  o  conselho de sentença não se  desvencilhou do acervo

probatório contido nos autos, tendo decidido da forma que lhe pareceu mais

justa, com respaldo no princípio constitucional da soberania dos veredictos (art.

5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal). 

2. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA   PREVISTA NO ART. 121,

§ 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL.

No mesmo sentido,  não há como afastar  as  qualificadoras do

motivo  fútil  e  recurso  que  tornou  impossível  a  defesa  do  ofendido,

reconhecidas expressamente pelo corpo de jurados, isso porque só é permitida

quando  essa  for  manifestamente  improcedente,  sob  pena  de  afronta  ao

princípio constitucional  da soberania dos veredictos, conforme entendimento

Jurisprudencial. Verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO  DUPLAMENTE
QUALIFICADO.  APELAÇÃO.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.  PROVIMENTO  DO  TRIBUNAL.
DECOTE  DA  QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  À  SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART.
593, § 3º, DO CPP. OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte
Superior já firmou o entendimento no sentido

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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de que não se pode admitir a desconstituição
parcial  da  sentença  proferida  pelo  Tribunal
Popular  quanto  às  qualificadoras  ou  às
privilegiadoras,  sob  pena  de  ofensa  ao
princípio da soberania dos veredictos (art. 5º,
XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e ao
disposto  no  art.  593,  §  3º,  do  Código  de
Processo Penal,  que determina a submissão
do réu a novo julgamento quando a decisão
dos  jurados  for  manifestamente  contrária  à
prova  dos  autos.  2.  Agravo  regimental  não
provido.  (STJ,  AgRg no REsp 1378097/SP,  Rel.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 02/10/2014, Dje 13/10/2014)

“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; Pág. 13). grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO. ART. 121,  § 2º,  III  e
IV, DO CP. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  ESCOLHA  DO
CONSELHO  DE  SENTENÇA  POR  UMA  DAS
VERSÕES  EXPOSTAS.  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS.  DECOTE  DA  QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE.  APELO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  -  É  pacífica  a  orientação
jurisprudencial, inclusive deste Tribunal, que a escolha
pelos  jurados  de  tese  que  lhes  parecem  a  mais
verossímil,  dentre  as  apresentadas  e  provadas  em
plenário,  respaldada no conjunto probatório  do feito,
não pode ser taxada de contrária à prova dos autos,
razão pela qual não é cabível a anulação da decisão
tomada pelo Tribunal Popular, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania  dos veredictos. Pelo mesmo
motivo, não é cabível ao Tribunal se substituir à
decisão  dos  jurados  para  realizar  o  decote  de
qualificadora  expressamente  reconhecida  pelo
Conselho  de  Sentença. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00029601320158150000,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES MARCIO MURILO DA CUNHA
RAMOS , j. Em 16-08-2016) – grifei.

No  caso,  diante  as  provas  colhidas  no  caderno  processual,

havendo a 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.

3. DA PENA.

Por fim, requer, o Apelante a redução da pena base, próximo ao

patamar mínimo, ou seja, 13 (treze) anos.

No entanto, tenho que sem razão.

Pois bem. Como visto, o apelante foi condenado nas sanções do art.

121, § 2º, incs. II e IV do Código Penal Brasileiro.

Art. 121.     Matar alguém: 
…
§ 2º Se o homicídio é cometido: 
…

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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II - por motivo fútil; 
...
IV  -  à  traição,  de  emboscada,  ou  mediante
dissimulação  ou  outro  recurso  que  dificulte  ou
torne impossível a defesa do ofendido; 
...
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

Inicialmente, vale ressaltar que a fixação da pena é questão que se

insere na trajetória de convencimento do magistrado, no exercício de seu poder

discricionário de decidir, tendo o cuidado, se a quantidade que julga suficiente

na hipótese, para a reprovação e prevenção do crime, foram observados os

vetores  insculpidos  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal  e  os  limites

estabelecidos pela norma penal. 

Pois  bem.  Para  melhor  aferir  a  irregularidade  apontada  pelo

apelante com relação a reprimenda aplicada, transcrevo a parte da sentença

no ponto atacado (fls.160/161). Vejamos: 

“(...)A  culpabilidade do réu é incontestável,  eis
que foi  reconhecida pelo soberano Conselho de
sentença; sendo reprovável a sua conduta, pois
no  caso  em  epígrafe  o  réu  compreendida  o
caráter ilícito da infração; igualmente poderia ter
imprimido  conduta  diversa;  censurabilidade
gravíssima.  Antecedentes  imaculados.  A
conduta  social do  sentenciado  carece  de
reparos,  merecendo  a  reprimenda,  objetivando
sua  reeducação  e  o  seu  regresso  ao  convívio
interativo  na  sociedade.  Personalidade com
traços  de  insensibilidade e  frieza. O  crime  foi
cometido  por  motivação  fútil  (pelo  fato  da
vítima ter caçoado do acusado e ter afirmado
que este era otário, por ter perdido parte do
dinheiro), devidamente reconhecida pelo Egrégio
tribunal do Júri. As  circunstâncias do crime são
inaceitáveis  e  prejudicais  ao  réu.  A  vítima  em
parte  contribuiu  para  o  evento  criminoso.  As
consequências,  por  seu  turno,  foram  gravas,
uma  visa  foi  eliminada,  em  um  lugar  ermo,
causando pânico e terror nesta cidade.(...)”

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal  Nº 0000997-61.2013.815.0251

Como visto acima verifica-se que a pena base foi fixada um pouco

acima  do  mínimo  legal,  em  razão  da  existência  de  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis,  quais  sejam,  culpabilidade,  conduta  social, personalidade

circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, constata-se  que as circunstâncias da  conduta social,

personalidade,  circunstâncias e  consequências,  de  fato  não  estão

devidamente valoradas, eis que o magistrado utilizou fundamentação  genérica

e inerentes aio tipo penal.

Entretanto,  mesmo  considerando  as  circunstâncias  acima

sopesadas  como  favoráveis  ao  Apelante,  tenho  que  ainda  restam  como

desfavoráveis as  circunstâncias  da  culpabilidade e  motivo, tendo  sido  a

reprimenda  fixada  proporcional,  apresentando-se, em  quantidade  suficiente

para reprovação e prevenção do delito praticado, já que fora imposta um pouco

acima do patamar mínimo, devendo ser mantida a sanção cominada.

Dessa forma, a pena aplicada está bem posta, não havendo o que

alterar.

Pelas razões expostas, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e

revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para

substituir o Desembargador João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo da

Cunha Ramos.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes

Ferreira, Procurador de Justiça.

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

Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB,

em 08 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


