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RESUMO 
O presente artigo tem como tema a utilização ou não da qualificadora na pena do crime 
de homicídio quando realizado mediante paga ou promessa de recompensa dada pelo 
mandante, este que está amparado ao privilégio de valor social ou moral de sua 
conduta e ao autor do crime que recebeu promessa ou pagamento de quantia para 
execução do fato típico. Deste modo, indaga-se se o mandante ainda será privilegiado 
com a diminuição de pena, mesmo que o homicídio seja qualificado pela paga ou 
promessa de recompensa? Único motivo ao qual levou o autor (mandatário) consumar 
o crime. O objetivo geral deste estudo encontra-se na exploração das divergentes 
decisões concedidas por instituições de graus superiores a respeito da aplicação do 
privilégio ao agente que foi mandante do crime. Discussão importante já que em 
algumas das concepções doutrinárias o autor do delito por ter recebido pagamento 
não poderia se valer da redução do privilégio, enquanto o mandante conseguiria utilizá-
lo. Dentro dos objetivo específicos será demonstrado como esse instituto é utilizado 
pelos magistrados e qual as melhorias a serem utilizadas para evitar conflitos jurídicos 
sobre a aplicabilidade ou não para o delito de homicídio que envolvam as figuras do 
mandante e mandatário (autor). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Assunto que gera inúmeras discussões entre doutrinadores e juízes de 

diferentes tribunais, é o fato de ser ou não aplicado o privilégio concedido no artigo 

121, §1º em conexão com o §2º do Código Penal, ao mandante do crime de homicídio 

e ao autor do delito. Dado a grande divergência sobre as decisões, surgiu o interesse 

em aprofundar o estudo de qual seria a decisão mais adequada e que corresponderia 
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melhor aos princípios da individualização de pena e da culpabilidade entre os agentes. 

Um mesmo fato típico gerador de decisões tão contraditórias estaria sendo amparado 

por uma lacuna deixada pela lei ou por uma norma penal em branco que deve ser 

aplicada em conjunto com outra lei? 

A doutrina nomeia este tipo de crime como “Homicídio privilegiado-qualificado” 

e vêm acompanhado de inúmeras dúvidas em conjunto com o tipo penal, algumas 

delas serão abordadas neste estudo para que sejam sanadas ou, pelo menos, 

compreendidas. Deste modo, o presente artigo tem como tema a utilização da redução 

de pena no crime de homicídio privilegiado por meio do artigo 121, §1º em conjunto 

com o §2º do Código Penal quando existirem as figuras do mandante e mandatário.  

A pergunta principal que norteia a discussão está na relação entre o mandante 

e o autor do delito e na aplicação ou não da modalidade de privilégio, onde indaga-se 

se o mandante poderá se valer do homicídio privilegiado mesmo sendo realizado 

mediante promessa de pagamento ou recompensa dada ao autor do crime? Em 

relação ao Direito Penal, um dos princípios considerado como o grande norteador é a 

individualização de pena, porém até que ponto este princípio estaria de acordo com 

as sentenças dadas pelos juízes? No homicídio privilegiado por um agente devido 

estar totalmente dominado por violenta emoção e que pagou para outrem executar o 

crime como se fosse ele mesmo, o privilégio estabelecido no §1º do art. 121 do CP 

deveria necessariamente ser aplicado? Não estaria sendo contra a culpabilidade e a 

individualização da pena dos envolvidos? Deste modo, o objetivo geral deste estudo 

encontra-se na exploração das divergentes decisões dadas por instituições de graus 

superiores a respeito da aplicação do privilégio ao agente que foi mandante do crime. 

Referente aos objetivos específicos se tem o interesse de demonstrar como 

esse instituto pode ser utilizado pelos magistrados de maneira em que não gere 

conflitos sobre a aplicabilidade ou não das qualificadoras e privilegiadoras, e quais as 

possíveis melhorias para sua aplicabilidade no ordenamento jurídico a fim de evitar 

recursos e decisões contraditórias  

Um exemplo muito utilizado por diversos doutrinadores, dentre eles Rogério 

Grego e Rogério Sanches, é a hipótese na qual um pai de família, trabalhador e 

honesto, tem sua filha de 15 anos de idade estuprada pelo traficante que dominava a 

região em que a família morava. Quando o pai soube da notícia, não tendo coragem 

de executar o homicídio do traficante, contratou outra pessoa para que executasse o 

serviço. Na concepção de juristas e magistérios o julgamento correto seria o qual o 



mandante, o pai da menina estuprada, deverá responder pelo delito de homicídio 

simples, ainda com a diminuição de pena relativa ao motivo de relevante valor moral. 

E já o justiceiro, autor do homicídio mercenário, responderá pela modalidade 

qualificada de homicídio.  

Contudo, há decisões do Supremo Tribunal de Justiça que agem de acordo 

com a qualificação de ambas as penas, tanto de mandante quanto de mandatário. A 

não aplicação da qualificadora para mandante e mandatário causaria divergências no 

princípio da culpabilidade e a individualização da pena dos indivíduos.   

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Princípios Norteadores  

 

Conforme elucidado anteriormente, existem determinados princípios que 

norteiam e baseiam os entendimentos e assuntos do Direito Penal. Dentre eles pode-

se citar os princípios da culpabilidade e da individualização de pena. 

 De acordo com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988 “ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

Na concepção de Luiz Luisi, a condenação é o momento em que pressupõe a 

culpabilidade do autor ou partícipe de um fato considerado como típico e antijurídico. 

Sendo assim, o princípio da culpabilidade traz a ligação entre o resultado da conduta 

e o autor, pois não basta que a conduta tenha sido externalizada, mas necessita-se 

que dolo seja voltado finalisticamente a produção de resultado para que seja 

devidamente punida (BATISTA, 2011, p.104). 

 Na doutrina Italiana, o princípio da culpabilidade é diferenciado pelo doutrinador 

Francesco Palazzo como sendo o limite base da pena, ele tem o sentido de punir o 

indivíduo dentro da compensação pelo mal que causou, nada mais que isso. Princípio 

totalmente ligado a dignidade da pessoa humana, pois ninguém será penalizado além 

do mal causado e dentro dos limites da dignidade, evitando que o Estado abuse do 

poder e puna os agentes de forma imparcial e do modo desproporcional que assim 

desejar. 

Luiz Luisi compreende que individualização da pena, em seu aspecto judicial, 

tem como base a culpabilidade, sendo ela que vai tornar a condenação mais “justa”, 

a escolha da pena mais flexível, respeitar o direito subjetivo de aplicação de pena 



alternativa e a sua quantificação individualmente a cada autor e partícipe envolvido no 

fato.  

A norma consubstanciada no art. 29 do CP, que contém atenuações ao 
princípio da unidade do crime, não impede que o magistrado, ao proferir 
a sentença penal condenatória, imponha penas desiguais ao autor e ao 
coautor da prática delituosa. A possibilidade jurídica desse tratamento 
penal diferenciado justifica-se, quer em face do próprio princípio 
constitucional da individualização das penas, quer em função da 
cláusula legal que, inscrita no art. 29, caput, in fine, do CP, destina-se 
a "minorar os excessos da equiparação global dos coautores". [HC 
70.022, rel. min. Celso de Mello, j. 20-4-1993, 1ª T, DJ de 14-5-1993.] 

 

Mirabete aponta também que tal princípio é consectário do princípio da 

isonomia, onde os desiguais serão tratados de maneira desigual para que sejam 

igualados perante o juízo. Dessa forma, entende-se que os princípios em conjunto 

buscam trazer uma atuação mais precisa e justa para os envolvidos nos fatos 

ocorridos, sem deixar de lado o aspecto mais humanizado. 

 

2.2 Circunstâncias Objetivas e Subjetivas 

 

Para melhor compreensão de quais as circunstâncias podem ser compatíveis 

com privilégios, será tratado a seu respeito de forma específica. Em regra a maioria 

dos crimes podem ser cometidos em concurso de pessoas, quando dois ou mais 

indivíduos atuam juntos para a consumação de um crime.  

      Existem três espécies de circunstâncias conforme conceito do doutrinador e 

professor, Damásio de Jesus: 

 

Circunstâncias são dados acessórios (acidentais) que, agregados ao 
crime, tem função de aumentar ou diminuir a pena. Não interferem na 
qualidade do crime, mas sim, afetam a sua gravidade (quantitas delicti). 
Não se consideram circunstâncias as causas de exclusão da 
antijuridicidade e da culpabilidade. [...] Elementares são os elementos 
típicos do crime, dados que integram a definição da infração penal 
(DAMÁSIO, 2002, p. 430). 
 

As circunstâncias objetivas estão elencadas no artigo 121, §2º, CP nos incisos 

III e IV quanto aos meios empregados e quanto ao modo de execução 

respectivamente, estando interligadas diretamente ao objeto material do crime. Assim 

como no antigo ditado em que os opostos se atraem, somente elas são compatíveis 



com as circunstâncias subjetivas concedidas pelo privilégio, desde que, o coautor ou 

partícipe tenha conhecimento sobre o fato.  

Diverso da anterior, as circunstâncias subjetivas são consideradas como as 

privilegiadoras, elencadas no §1º do artigo 121, CP. Estas dizem respeito ao estado 

psicológico do agente ou ao motivo do cometimento do crime. Independente do 

conhecimento do coautor ou partícipe essas jamais serão comunicáveis, pois cada 

um responderá exatamente de acordo com suas condições (CAPEZ 2004, p. 336). 

As demais espécies de circunstâncias são elementares, subjetivas ou 

objetivas, cada qual integrante de parte do próprio tipo penal e desde que tenha 

conhecimento, partícipe e coautor, ambos serão atingidos.   

 Assim como no crime de furto, pode ser aplicado o privilégio do artigo 155, §2º 

e as qualificadoras do §4º, com exceção apenas do inciso II, abuso de confiança, ou 

mediante fraude, escalada ou destreza, que configura circunstância subjetiva 

incompatível com o privilégio. Assim, como no homicídio, houve muitas repercussões 

sobre a aplicação ou não, até que o Supremo Tribunal de Justiça aderiu a súmula 

vinculante número 511 “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do 

art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade 

do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.  

A tendência do STJ é uniformizar as jurisprudências tanto no homicídio quanto 

no furto, sendo imprescindível a aplicação das mesmas condições para ambos, que 

deverão se abstrair da letra rígida dos parágrafos do código e acolher o fato de que 

as qualificadoras de natureza objetiva não possuem qualquer incompatibilidade com 

os privilégios.  

Deste modo, nada impede que o agente ativo venha matar alguém estando 

amparado por relevante valor moral ou social, porém com a utilização do emprego de 

fogo ou tortura. Ao contrário, há o impedimento da cumulação entre privilégios e 

qualificadoras de ordem subjetivas, como por exemplo: matar alguém por relevante 

valor social e o motivo ser caracterizado como fútil, não existindo sentido para 

aplicação de ambas cumulativamente.   

 

2.3 Homicídio Privilegiado 

 



A conhecida nomenclatura de “homicídio-privilegiado” veio pela doutrina, já que 

não se encontra em lei esta classificação. O homicídio, encontrado no art. 121 §1º CP, 

é caso apenas de diminuição de pena e, portanto, é entendida como um tipo de 

privilegio ao autor do crime, sendo utilizada esta expressão. Segue letra da lei 

referenciada “§1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 

social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta 

provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”. 

O privilégio é um direito subjetivo do réu concedido pelos jurados, porém, 

independentemente do reconhecimento ou não, apesar do parágrafo expressar que 

pode ser reduzida a pena, deve-se logo entender que deverá ser reduzida, pois caso 

contrário estaria ferindo o princípio da soberania estabelecido no artigo 5º, XXXVIII, 

“c”, da Constituição Federal.  

São motivos determinantes para a aplicação do homicídio privilegiado o fato 

gerador prover de relevante valor social ou moral, ou estar sob o domínio de violenta 

emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.  

O motivo de relevante valor social acontece quando há interesse coletivo, 

acontecimento que seria importante para a sociedade em geral. Exemplo, um cidadão 

mata um serial killer que está cometendo inúmeros homicídios na cidade, sendo assim 

o agente que cometer esse crime deverá ser privilegiado dado que cometeu algo 

caracterizado como correto aos olhos da sociedade. Menos comum, o motivo de 

relevante valor moral pode ocorrer quando o agente age conforme a sua moralidade, 

a sua própria vontade individual sobrepondo a sociedade, quando este é movido por 

compaixão ou piedade. 

 

Relevante valor moral [...] é o valor superior, enobrecedor de qualquer 
cidadão em circunstâncias normais. Faz-se necessário que se trate de 
valor considerável, isto é, adequado aos princípios éticos dominantes, 
segundo aquilo que a moral média reputa nobre e merecedor de 
indulgência (BITENCOURT, 2007, p. 46). 

 
Na segunda parte do artigo cita-se o sujeito que age sob o domínio de violenta 

emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Para que esta emoção 

possa ser entendida como privilegiadora no homicídio ela deve ser intensa, violenta e 

que domine o autocontrole do agente, fazendo com que o sujeito cometa atos sob o 

choque emocional. Além da emoção, também é essencial que a provocação tenha 

partido da vítima e seja injusta ao autor do crime, compreendendo-se que a injusta 



provocação deve ser tamanha para que justifique, conforme o consenso geral, os atos 

cometidos pelo agente (BITENCOURT, 2007). 

 

2.4 Homicídio Qualificado 

 

 O homicídio qualificado, previsto no art. 121 § 2º do Código Penal, decorre de 

causa especial de aumento de pena e exemplificam especialmente os possíveis meios 

e modos de execução do crime de homicídio, possuindo caráter subjetivo. Percebe-

se que algumas das circunstâncias agravantes previstas no artigo 61 do CP também 

foram trazidas ao §2º, constituindo elementares para o crime de homicídio na sua 

forma qualificada. Conforme o rol taxativo da lei os motivos qualificadores são:    

 

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo 
torpe; 
II - por motivo fútil; 
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro 
meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; 
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro 
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; 
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou 
vantagem de outro crime: 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
Feminicídio    
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:  
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da 
Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força 
Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em 
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição:   
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 
§ 2o A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino 
quando o crime envolve:       
I - violência doméstica e familiar;   
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
 

 

2.4.1 Homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa 

 

Conhecido também como homicídio mercenário, a paga e a promessa de 

recompensa são diferenciados pelo momento da efetivação do pagamento para que 

o crime seja executado. Ocorrem divergência nas decisões quando 

independentemente das qualificadoras possuírem caráter subjetivo, alguns juristas 

ainda assim aplicarem o privilégio, subjetivo, juntamente com a qualificadora.  



Este entendimento é totalmente controverso ao artigo 30 do Código Penal, que 

dispõe sobre a incomunicabilidade das circunstâncias de carácter pessoal, não 

existindo a possibilidade da comunicabilidade entre mandante e autor, dado a 

natureza subjetiva da qualificadora. Como relatado anteriormente, a natureza 

subjetiva é pessoal, interligada especialmente ao motivo psicológico do agente ter 

cometido tal crime. Desta maneira, como seria aplicado o privilégio de homicídio que 

foi cometido mediante paga, se quem foi o autor do crime, não estava amparado por 

uma privilegiadora? O privilégio poderia ser utilizado pelo mandante, conforme 

entendimento de vários juristas, mas ao autor apenas a qualificadora pelo recebimento 

de pagamento para executar o homicídio. 

 

2.5 Homicídio Privilegiado-Qualificado 

 

O doutrinador Fernando Capez reconhece a figura híbrida do homicídio 

qualificado-privilegiado, porém afasta sua qualificação por crime hediondo por conta 

da influência entre circunstâncias objetivas e as subjetivas que podem ser compatíveis 

entre elas. Ressaltando que as circunstâncias objetivas deverão sempre predominar 

por estarem ligadas aos motivos determinantes do crime, conforme os termos do 

artigo 67 do Código Penal, ficando em segundo plano de utilização as de caráter 

subjetivo, aplicadas devido ao pessoal de cada agente.  

Muito se discute nas doutrinas e jurisprudências sobre a possibilidade da 

existência das circunstâncias privilegiadoras e qualificadoras unidas a um mesmo 

crime. Com este conflito, surgiram duas correntes de interpretações contrárias sobre 

a existência do crime privilegiado-qualificado.  

A primeira corrente adotada por doutrinadores como Magalhães Noronha, leva 

em consideração apenas o que está disposto na norma penal, que o legislador não 

estendeu o privilégio ao homicídio qualificado, modalidade que se fosse para ser 

aplicada teria sido prevista na própria letra fria da lei. A figura privilegiada, segundo a 

interpretação legislativa, seria compatível é aplicável somente aos homicídio que se 

enquadram na modalidade simples, caput do artigo 121 do código. 

Já a segunda corrente com posição contrária, argumenta sobre a 

incompatibilidade da existência de circunstâncias privilegiadoras e qualificadoras, até 

mesmo as de cunho objetivo, meios e modos de execução, por compreender que a 

qualificadora sempre se sobrepõe ao privilégio e assim vice-versa. Deste modo, não 



poderia ser aplicado ao mesmo tempo situações que aumentam e agravam a mesma 

pena, argumento quentou utilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 525/340, 

672/305. 

Os tribunais superiores, STJ e STF, considerando que a norma penal em um 

todo deve ser interpretada de maneira harmônica, se posicionaram ao lado de que é 

imprescindível a admissibilidade do privilégio e das qualificadoras em um único crime, 

já que as circunstâncias qualificadoras objetivas são totalmente compatíveis com o 

privilégio que naturalmente já tem essência de caráter subjetivo, pessoal. Abaixo 

julgado do STF a favor da aplicação da qualificadora a ambos os agentes "Homicídio: 

qualificadora de cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa 

que, embora relativa ao mandatário, se comunica ao mandante" (STF - HC 69940/RJ 

- 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 02.04.93, p. 5621). 

Já contrariando o julgado acima, existe outro julgamento do mesmo tribunal 

(STF) relata que: 

 

A jurisprudência do STF é firme no sentido do reconhecimento da 
conciliação entre homicídio objetivamente qualificado e ao mesmo 
tempo subjetivamente privilegiado. Noutro dizer, tratando-se de 
circunstância qualificadora de caráter objetivo (meios e modos de 
execução do crime), é possível o reconhecimento do privilégio (sempre 
de natureza subjetiva). [HC 98.265, rel. min. Ayres Britto, j. 24-3-2010, 
1ª T, DJE de 14-5-2010.] 

  

O entendimento do relator Ayres Britto do Supremo Tribunal Federal, citado 

acima, servirá de base para a fundamentação da conclusão do estudo, já que se 

adequa perfeitamente com as doutrinas e jurisprudências utilizadas relacionadas ao 

assunto.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para descrever a metodologia utiliza-se o conceito de Lakatos e Marconi que a 

definem como a ciência que surge pela necessidade do ser humano em saber o 

porquê dos acontecimentos como um modo de compreender e analisar o mundo 

através do conjunto de técnicas e métodos. Deste modo, ciência significa 

“conhecimento”, lembrando que nem todos os conhecimentos são científico. Cervo e 

Bervian (2002, p. 16) afirmam que:  



A ciência é um modo de compreender e analisar o mundo empírico, 
envolvendo o conjunto de procedimentos e a busca do conhecimento 
científico através do uso da consciência crítica que levará o 
pesquisador a distinguir o essencial do superficial e o principal do 
secundário.  
 

 O termo “método” é o sinônimo de “meta”, significa o caminho a ser seguido 

até se encontrar as repostas para a pergunta problema e sanar as dúvidas sobre o 

tema abordado. 

Para a defesa do estudo foram utilizados artigos científicos, doutrinas, 

jurisprudências e decisões de diversos tribunais de todo o Brasil, para que o artigo 

não tivesse apenas a metodologia da hipotética dedução, mas traços do realismo das 

sentenças proferidas diariamente, conhecido como argumento teórico. 

Este método possibilitará ao leitor um melhor desenvolvimento de seu próprio 

convencimento a respeito do tema conforme for se desenrolando e desenvolvendo a 

argumentação do artigo e suas ponderações. 

 Sendo assim, a metodologia utilizada foi a dialética, a arte de dialogar, 

argumentar e contrariar opiniões, utilizando uma de suas quatro leis “a interpenetração 

dos contrários, contradição ou luta dos contrários”. Este método penetra o mundo dos 

fenômenos, das contradições e das mudanças que ocorrem na natureza e na 

sociedade, com a intenção de colocar objeto da pesquisa frente a frente com 

diferentes contradições e lados (MEZZAROBA; MONTEIRO, p.150).   

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para apresentação e embasamento da conclusão do artigo, a análise dos 

resultados será com base em decisões de diversos tribunais do Brasil, dentre eles até 

mesmo as instituições de grau superior (STF e STJ) quando o assunto é a aplicação 

de qualificadoras e privilegiadoras ao crime de homicídio, possuem decisões 

completamente diversas, confundindo o entendimento de acadêmicos a respeito do 

tema e o tornando difícil a tarefa dos professores da área do direito explicar sobre as 

divergentes correntes existentes. 

 Surge esta dificuldade devido aos juristas não terem um posicionamento firme 

e único a ser seguido. Cada qual com sua concepção, relata sentenças contraditórias 

no mesmo tribunal, a exemplo: 



PENAL E PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-
QUALIFICADO – JÚRI - PRELIMINAR – CRIME COMETIDO 
MEDIANTE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA 
PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO - 
INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA 
(SUBJETIVA) E UMA QUALIFICADORA SUBJETIvA DESTE MESMO 
DELITO - NULIDADE DECRETADA. Nos termos da sistemática do 
Código Penal, torna-se incompatível o reconhecimento do Homicídio 
privilegiado, de natureza subjetiva, com a qualificadora do feminicídio, 
de mesma natureza, havendo, portanto nítida contradição entre elas. 
Preliminar acolhida. Mérito dos recursos prejudicados. 
(TJ-MG – APR 10271160070725001 MG, Relator: Corrêa Camargo, 
Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 21/03/2018). 
 

No julgado acima citado, depara-se a questão da incompatibilidade da 

utilização do homicídio privilegiado-qualificado quando as causas de diminuição e 

qualificação da pena residirem na mesma natureza, como no caso em que homicídio 

decorrido de violenta emoção e o feminicídio. 

 Dentro do inteiro teor da jurisprudência citada o relator explica que “tanto a 

doutrina, quanto a jurisprudência firmaram-se no sentido de que o homicídio 

privilegiado-qualificado, só é possível, quando a circunstância fática qualificadora é 

objetiva”. 

 Seguindo o raciocínio, encontrou-se jurisprudências que firmam a tese 

estudada, conforme se observa no julgado abaixo: 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 
ALEGAÇÃO DE NULIDADES. QUESITOS. OPORTUNIDADE. 
PRECLUSÃO. CPP, ART. 479; 571, VIII E 572, I. HOMICÍDIO 
PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. COMPATIBILIDADE. - Em tema de 
nulidade no processo penal, as vigas mestras do sistema assentam-
se nas seguintes assertivas: (a) ao argüir-se nulidades, dever-se-á 
indicar, de modo objetivo os prejuízos correspondentes, com influência 
na apuração da verdade substancial e reflexo na decisão da causa 
(CPP, art. 566); (b) em princípio, as nulidades consideram-se sanados 
se não forem argüidas no tempo oportuno, por inércia da parte. - Os 
pedidos e as reclamações relativas aos quesitos formulados aos 
membros do Tribunal do Júri devem ser feitos logo após a sua leitura 
e explicação pelo Juiz Presidente, restando sanadas as eventuais 
nulidades ou omissões se não argüidas nessa oportunidade. - 
Inteligências dos arts. 479; 571, VIII, e 572, I, todos do Código de 
Processo Penal. - Não incompatibilidade na coexistência de 
circunstâncias que qualificam o homicídio e as que o tornam 
privilegiado. – O 
 reconhecimento pelo Tribunal do Júri de que o paciente agiu sob o 
domínio de violenta emoção com surpresa para a vítima não é 
contraditório, tendo em vista que as circunstâncias privilegiadoras, de 
natureza subjetiva, e qualificadoras, de natureza objetiva, podem 
concorrer no mesmo fato-homicídio. - Recurso especial parcialmente 



conhecido e desprovido. (Recurso Especial nº 326118 – MS, 6ª Turma, 
Rel. Min. VICENTE LEAL, j. 14/05/2002, D.J.U. de 17/06/2002, p. 311). 
 

Entretanto, contrário ao entendimento majoritário e qual se filia a 

fundamentação do presente estudo, o relato dado pelo Ministro Ericson Maranho, 

desembargador convocado pelo TJ/SP, conclui que faria mais sentido apenas 

qualificar a pena daquele que foi pago e não daquele que pagou para que 

efetivamente o delito ocorresse, pois trata-se de uma elementar do tipo e para não se 

violar os demais artigos do código deve proceder a aplicação para ambos, como 

concedido no HC 291604/PI. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do que foi acima explanado, o privilégio estabelecido no §1º do artigo 

121 do Código Penal, em razão do caráter subjetivo (pessoal) não poderá ser 

estendida ao autor do homicídio quando este for qualificado pela paga ou promessa 

de recompensa, nem aos parágrafos II e V, dado também, ao seu caráter subjetivo, 

fazendo com que sejam incompatíveis entre si.  

Deste modo, para resposta a pergunta problema do artigo, ao autor do crime 

somente poderá ser aplicada a qualificadora de paga ou promessa de recompensa, 

por apenas ter cometido o crime devido ao valor que iria receber, e já ao mandante, 

será aplicado o privilégio pelo relevante valor moral ou social que fez com que, devido 

à sua pouca coragem, pagasse alguém para efetuar o “trabalho sujo”. A aplicação de 

penalidades diferentes a cada agente, deriva dos princípios da isonomia e da 

culpabilidade, ao fato de que todos são iguais e que ninguém será punido além do 

apenas cometeu como já explanado.  

Fato totalmente diverso se o crime fosse qualificado pelo parágrafo III ou IV do 

§2º, a exemplo com a utilização de emboscada o pai, amparado pelo privilégio do 

relevante valor moral, e o seu irmão, tio da menina, por emboscada matam o 

estuprador da filha e sobrinha. Este sim poderia nitidamente tornar o “homicídio 

privilegiado-qualificado” os dois sujeitos ativos do delito, não infringindo nenhum dos 

princípios penais. Visando que ambos cometeram os fatos e garantiram que será 

utilizado tanto a qualificação quanto o privilégio compatíveis no critério trifásico para a 

aplicação da pena, um diminuindo e o outro aumento.  



Como visto, nada impede que sejam utilizadas quando a qualificadora for de 

natureza objetiva, porém, apenas nestes casos, pois se houvesse a aplicação de 

privilégio subjetivo e qualificadora subjetiva, estaria causando conflito entre os 

princípios norteadores do direito penal, da individualização da pena e da culpabilidade, 

resultando em constantes revisões das sentenças penais proferidas pelos 

magistrados, fenômeno que já vem ocorrendo. Todavia, a incompatibilidade de 

circunstâncias não pode ser visto como regra absoluta, ressaltando que o magistrado 

deve usar do bom direito e adequar as regras conforme o caso que irá proferir a 

sentença.  

Pelo fato do assunto causar confusão e desentendimento de ideias, como 

forma de melhorar e estagnar as inúmeras discussões, sugere-se aos magistrados 

que se atenham mais a letra fria da lei, seguindo o direito positivado, ao invés de 

adentrar a parte mais “humanizada” do direito penal nas sentenças dos casos 

julgados. Ao realizar esta mudança, os Tribunais de graus Superiores estariam tendo 

maior credibilidade em suas decisões e evitariam a superlotação da máquina jurídica 

devido aos recursos das sentenças proferidas. 

Como forma de contribuição aos estudos futuros, recomenda-se um estudo 

acerca de quais métodos podem ser utilizados para a diminuição do 

congestionamento do poder judiciário. 
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