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 Tese 505 

HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO 

– COEXISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE 

‘BIS IN IDEM’.  

O feminicídio que envolve violência doméstica contra a mulher é 

circunstância de caráter objetivo, inexistindo incompatibilidade de 

imputação simultânea com a qualificadora do motivo torpe, que é de 

caráter subjetivo.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA EGRÉGIA 

SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 1500220-46.2018.8.26.0210, 

da Comarca de Araçatuba, em que figura como recorrente Valdelício 

Cledson Donizete Santos Assunção  vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, 

art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de Processo Civil, interpor  

RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos fundamentos a seguir expostos. 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS. 

 

O réu Valdelício Cledson Donizete Santos Assunção  

foi pronunciado pela r. decisão de fls. 375/389, da lavra do Juízo da 2ª 

Vara da Comarca de Guaíra, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I, III, 

IV e VI, do Código Penal. 

Inconformado, o recorrente ingressou com recurso 

em sentido estrito objetivando a desclassificação da infração para 

homicídio privilegiado e, supletivamente, o afastamento as 

qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia (fls. 401/412) . 

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal 

manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 482/484).  
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Contudo, a Colenda 13ª Câmara de Direito Criminal 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu 

“ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito 

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:  

Deram parcial provimento ao recurso interposto, somente para afastar a 

qualificadora do motivo torpe, mantendo, no mais, a r. decisão de 

pronúncia, por seus próprios fundamentos .V.U., de conformidade com o 

voto do relator, que integra este acórdão.”(fls. 498/506). 

Segue, na íntegra, o v. acórdão de fls. 498/506, por 

imagem: 
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Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista dissentiu de 

julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, autorizando o 

presente inconformismo, com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 

da CF, com a seguinte tese: 

 

HOMICÍDIO DOLOSO – QUALIFICADORAS DO 

MOTIVO TORPE E DO FEMINICÍDIO – COEXISTÊNCIA – POSSIBILIDADE DE 

IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA. 

- A qualificadora do feminicídio é de natureza 

objetiva e inexiste, na hipótese de homicídio doloso, incompatibilidade 

da sua imputação simultânea com a qualificadora do motivo torpe, que 

é, por sua vez, de natureza subjetiva.  

 

 

2 - Dissídio Jurisprudencial. 

 

 O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem 

decidido que a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva, sendo 

possível a sua coexistência com a qualificadora do motivo torpe. 

 

Vejamos: 

 

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO 

TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS 

QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN 

IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS 

ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. 

FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO 
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MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS 

CRIMES. INVIABILIDADE. 

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela 

inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo 

torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio 

do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, 

relativamente a outros dois fatos, afastou a adjetivadora 

do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da 

motivação do crime. 

2. Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da 

qualificadora do motivo torpe, ao passo que a natureza 

do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, 

é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua 

imputação simultânea. 

3. É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio 

mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação 

do crime, dada a natureza objetiva da referida 

qualificadora, ligada à condição de sexo feminino.  

4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia 

somente é possível quando manifestamente 

improcedentes, pois a decisão acerca de sua 

caracterização deve ficar a cargo do Conselho de 

Sentença. 

5. Recurso provido. 

(REsp 1739704/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) 

(destaque nosso) 

 



 

 

 

15 

 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. 

HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. ALEGADO BIS IN IDEM DO MOTIVO TORPE 

COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, 

ALÍNEA "F", DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se que o 

acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base 

nos fundamentos de fato e de direito que entendeu 

relevantes e suficientes à compreensão e solução da 

controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao 

exercício do direito de defesa, inexistindo qualquer 

omissão. 

2. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o 

entendimento desta Corte superior, porquanto, tratando-

se o motivo torpe (vingança contra ex-namorada) de 

qualificadora de natureza subjetiva, e o fato de a vítima e 

o acusado terem mantido relacionamento afetivo por 

anos, sendo certo, que o crime se deu com violência 

contra a mulher na forma da Lei n° 11.340/2006, ser uma 

agravante de cunho objetivo, não se pode falar em bis in 

idem no reconhecimento de ambas, de modo que não se 

vislumbra ilegalidade no ponto. 

3. Nessa linha, trecho da decisão monocrática proferida 

pelo Ministro Felix Fischer, REsp n. 1.707.113/MG (DJ 

07/12/2017), no qual destacou que considerando as 

circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a 

possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do 

motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza do 



 

 

 

16 

 

motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter pessoal, 

enquanto o feminicídio possui natureza objetiva, pois 

incide nos crimes praticados contra a mulher por razão 

do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver 

atrelado à violência doméstica e familiar propriamente 

dita, assim o animus do agente não é objeto de análise . 

(destaque nosso) 

4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1741418/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

07/06/2018, DJe 15/06/2018) 

 

 

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

 

No julgamento do AgRg no Recurso Especial nº 1.166.764-

MS (2017/0238851-0), j. 06.06.2019, DJe 17/06/2019, Rel. Min. ANTONIO 

SALDANHA PALHEIRA, LINK 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=20170238

8510&dt_publicacao=17/06/2019, publicado na Revista Eletrônica da 

Jurisprudência, cujo acórdão se oferece como paradigma e segue anexo, 

a COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim 

decidiu: 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201702388510&dt_publicacao=17/06/2019
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201702388510&dt_publicacao=17/06/2019
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Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão:  
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Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o 

acórdão recorrido. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

Para o v. acórdão recorrido: 

 

“Já no tocante à qualificadora do motivo torpe, o recurso 

da Defesa comporta provimento, uma vez que, respeitado o 

entendimento divergente, entendo que a imputação em 

conjunto da qualificadora do motivo torpe com a 

qualificadora do feminicídio implica “bis in idem”, 

porquanto ambas são de natureza subjetiva e dizem 

respeito, lato sensu, aos mesmos fatos. Isso porque, ainda 

que a não aceitação do término do relacionamento amoroso 

tenha sido a motivação imediata da prática do delito, é 

certo que tal motivação estaria inserida em outra mediata, 

própria da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

isto é, no sentimento de posse e domínio sobre a mulher, 

bem como de subordinação, inferioridade e vulnerabilidade 

desta. 

Importante mencionar, neste ponto, que a questão se 

refere à concepção de que ambas as qualificadoras 

possuem natureza jurídica idêntica e, no caso em 

questão, implicam em dupla valoração de um mesmo 

fato, sendo certo que tal análise extrapola a capacidade 

técnica do Corpo de Jurados, juízes leigos, uma vez que 

não se trata de mera apreciação das provas para 

identificar a existência ou não de cada uma das 
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qualificadoras. Nesse contexto, imprescindível a 

manutenção da qualificadora especial e o afastamento 

da qualificadora do motivo torpe nessa fase processual . 

(destaques nossos).” 

 

Já para o aresto paradigma: 

 

“(...) Logo, verifica-se que o único fundamento que 

motivou o afastamento da referida qualificadora foi a 

impossibilidade de coexistência com a qualificadora do 

feminicídio. Sobre o tema, esta Corte possui o 

entendimento segundo o qual "as qualificadoras do motivo 

torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, 

sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo 

que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer 

óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, 

relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

15/3/2018, DJe 22/3/2018). 

Nesse sentido:  

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO 

ORAL. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. 

BIS IN IDEM COM O MOTIVO TORPE. AUSENTE. 

QUALIFICADORAS COM NATUREZAS DIVERSAS. 

SUBJETIVA E OBJETIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO 

MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.  

1. Evidencia-se que a sedimentada orientação desta Corte é 

firme no sentido de que não é cabível sustentação oral no 
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julgamento de agravo regimental, em observância, 

notadamente, aos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ.  

2. Nos termos do art. 121, § 2º-A, II, do CP, é devida a 

incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em 

que o delito é praticado contra mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, 

natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do 

animus do agente. Assim, não há se falar em ocorrência de 

bis in idem no reconhecimento das qualificadoras do 

motivo torpe e do feminicídio, porquanto, a primeira tem 

natureza subjetiva e a segunda objetiva.  

3. Agravo regimental improvido.  

(AgRg no HC 440.945/MG, relator Ministro NEFI 

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, 

DJe 11/06/2018, grifei)  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGADO BIS IN IDEM 

DO MOTIVO TORPE COM A AGRAVANTE PREVISTA 

NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP. NÃO 

OCORRÊNCIA.  

1. Verifica-se que o acórdão recorrido apreciou as teses 

defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito 

que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e 

solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se 

suficiente ao exercício do direito de defesa, inexistindo 

qualquer omissão.  

2. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o 

entendimento desta Corte superior, porquanto, tratando-se 

o motivo torpe (vingança contra ex-namorada) de 
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qualificadora de natureza subjetiva, e o fato de a vítima e o 

acusado terem mantido relacionamento afetivo por anos, 

sendo certo, que o crime se deu com violência contra a 

mulher na forma da Lei n° 11.340/2006, ser uma agravante 

de cunho objetivo, não se pode falar em bis in idem no 

reconhecimento de ambas, de modo que não se vislumbra 

ilegalidade no ponto.  

3. Nessa linha, trecho da decisão monocrática proferida 

pelo Ministro Felix Fischer, REsp n. 1.707.113/MG (DJ 

07/12/2017), no qual destacou que considerando as 

circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a 

possibilidade de coexistência entre as qualificadoras do 

motivo torpe e do feminicídio. Isso porque a natureza 

do motivo torpe é subjetiva, porquanto de caráter 

pessoal, enquanto o feminicídio possui natureza 

objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a 

mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre 

que o crime estiver atrelado à violência doméstica e 

familiar propriamente dita, assim o animus do agente 

não é objeto de análise.  

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1741418/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, 

DJe 15/06/2018, grifei)” 

 

Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, da possibilidade, ou não, da coexistência das 

qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio no crime de homicídio 

doloso. 
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Para o julgado da Corte Paulista “Já no tocante à 

qualificadora do motivo torpe, o recurso da Defesa comporta 

provimento, uma vez que, respeitado o entendimento divergente, 

entendo que a imputação em conjunto da qualificadora do motivo 

torpe com a qualificadora do feminicídio implica “bis in idem”, 

porquanto ambas são de natureza subjetiva e dizem respeito, lato 

sensu, aos mesmos fatos. Isso porque, ainda que a não aceitação do 

término do relacionamento amoroso tenha sido a motivação imediata 

da prática do delito, é certo que tal motivação estaria inserida em 

outra mediata, própria da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, isto é, no sentimento de posse e domínio sobre a mulher, bem 

como de subordinação, inferioridade e vulnerabilidade desta.   

Importante mencionar, neste ponto, que a questão se 

refere à concepção de que ambas as qualificadoras possuem natureza 

jurídica idêntica e, no caso em questão, implicam em dupla valoração 

de um mesmo fato, sendo certo que tal análise extrapola a capacidade 

técnica do Corpo de Jurados, juízes leigos, uma vez que não se trata 

de mera apreciação das provas para identificar a existência ou não  de 

cada uma das qualificadoras. Nesse contexto, imprescindível a 

manutenção da qualificadora especial e o afastamento da 

qualificadora do motivo torpe nessa fase processua l”. (destaques 

nossos) 

 

Diversamente, para o aresto do Tribunal Superior, “(...) 

Logo, verifica-se que o único fundamento que motivou o afastamento 

da referida qualificadora foi a impossibilidade de coexistência com a 

qualificadora do feminicídio. Sobre o tema, esta Corte possui o 

entendimento segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do 

feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a 
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primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não 

havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 

430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

15/3/2018, DJe 22/3/2018).” (destaques nossos)  

Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a atual 

orientação jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

afastando-se o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

4. DO PEDIDO. 

 

Ante o exposto, demonstrado, fundamentadamente, a 

divergência jurisprudencial, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO aguarda seja ADMITIDO o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem como seja ele 

oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar o v. acórdão impugnado e 

restabelecer a respeitável decisão de pronúncia de primeiro grau, 

mantendo-se a qualificadora do motivo torpe, juntamente com as 

demais, a fim de ser submetida ao julgamento do Órgão Competente, o 

Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Guaíra. 

   São Paulo, 29 de maio de 2020. 

 

SALMO MOHMARI DOS SANTOS JR. 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 

(PORTARIA 17.549 – 28/11/19 


