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Constatada  a  ausência  de  procuração  ou  de
substabelecimento  outorgando  poderes  aos
subscritores  do  apelo  criminal,  indiscutível  a
irregularidade,  não  sanada  oportunamente,  razão
pela  qual  não  deve  ser  conhecido  o  recurso  da
assistência de acusação.

Para o delito  punido com reclusão,  demonstrada a
inimputabilidade do agente e se fazendo necessária a
fixação de medida de segurança, deverá ser aplicado
internamento,  em  especial,  diante  da  prova  de
periculosidade do acusado.

O  período  mínimo  de  cumprimento  da  medida,
imposto  pelo  art.  96  do Código Penal,  deverá  ter,
como  parâmetro,  a  periculosidade  do  agente,
devendo  ser  fixado  no  máximo  legal  quando  a
natureza e a gravidade do delito apontarem elevado
grau de periculosidade do agente.

O pedido por eventual detração da pena deverá ser
formulado  perante  a  Vara  das  Execuções  Penais,
não podendo esta instância jurisdicional manifestar-
se a respeito do pleito.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NÃO  CONHECER  DO  APELO  INTERPOSTO
PELA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO  E  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO
DEFENSIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelações Criminais interpostas pela  Assistência de

Acusação (fl.381) e pelo réu José de Arimatéia Fonseca Martins (fl. 383) contra

sentença (fls.375/380), proferida pela Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de

Cuité  que, nos termos do  art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal,

julgou improcedente  a  Pretensão  Punitiva  Estatal  exposta  na  denúncia,  para
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absolver sumariamente José de Arimatéia Fonseca Martins das imputações

previstas no art. 121, § 2º, inc. IV e V c/c o art. 14, inciso II; art. 155, § 1º; art.

129,  §  7º,  art.  213,  caput  e art.  329 c/c  o art.  69,  todos do Código Penal

Brasileiro, aplicando-lhe Medida de Segurança de Internação, pelo prazo mínimo

de 03(três) anos, no Instituto de Psiquiatria Forense em João Pessoa/PB.

Em suas razões recursais (fls. 418/428), a Assistência de Acu-

sação sustenta a reforma da sentença de primeiro grau para pronunciar o réu,

como incurso no crime de tentativa de homicídio, bem como pelas outras con-

dutas conexas. Requer também a decretação da prisão preventiva do acusado.

De outra banda, José de Arimatéia Fonseca Martins (razões de

fls. 386/394), pretende, inicialmente, a reforma da sentença no que se refere à

medida de segurança aplicada, devendo ser modificada para a modalidade de

tratamento ambulatorial. Insurge-se contra o prazo mínimo de internação esta-

belecido em 03 (três) anos e suplica ainda pela imediata submissão do apelan-

te a exame para aferir a cessação de periculosidade, bem como pela aplicação

da detração à medida de segurança. Por fim, requer o prequestionamento de

dispositivos violados.

Ao oferecer  contrarrazões  (fls. 396/400) ao recurso de  José de

Arimatéia  Fonseca  Martins, o  Ministério  Público  a  quo pugna  pelo

desprovimento  do  recurso,  por  inexistirem  quaisquer  vícios  da  decisão

recorrida.

Em sede de  contrarrazões  (fls. 567/570) ao recurso interposto

pela Assistência de Acusação,  José de Arimatéia Fonseca Martins, prelimi-

narmente, postula o não conhecimento do recurso. Alega que o apelo maneja-

do deve ser considerado inexistente, por falta de representação, uma vez que

não havia procuração acostada nos autos pelos advogados quando da interpo-

sição do recurso apelatório, nem houve a regularização na oportunidade ofere-
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cida para sanar o defeito. No mérito, sustenta a manutenção da decisão a quo

em todos os seus termos, observada o apelo próprio manejada pelo acusado.

Em manifestação de fl. 434, o Ministério Público de primeiro grau ra-

tificou as contrarrazões de apelação apresentadas às fls. 396/400.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo des-

provimento de ambos os recursos (fls. 441/442).

É o relatório. 

VOTO

O  representante do Ministério Público ofereceu denúncia (fls.

02/03) contra José Arimatéia da Fonseca Martins, dando-o como incurso nas

sanções dos  arts. 213,  caput,  na forma tentada (art. 14, II),  em relação à

vítima Germínia Venâncio Antunes Fialho; 129, caput – vítima Myrtes Venâncio

dos Santos;  129, § 1º, I e II, vítima Everaldo Hermenegildo além do  art. 329

pela resistência à voz de prisão, todos os dispositivos do Código Penal.

Extrai-se da inicial que o acusado, na madrugada do dia 21 de

setembro de 2011, adentrou um imóvel residencial  existente no Sítio Retiro,

zona rural do Município de Cuité, e ali tentou praticar conjunção carnal com a

Sra.  Germínia  Venâncio  Antunes  Fialho,  tendo,  para  tanto,  produzido

ferimentos  nas  pessoas  de  Myrtes  Venâncio  dos  Santos  e  Everaldo

Hermenegildo  de  Macedo,  além  de  ter  reagido  violentamente  à  ordem  de

prisão que lhe foi dada pelos militares que ali compareceram para atender ao

chamado das vítimas.

Informa ainda a exordial que, conforme apurado, o réu, passando

pelo local, abordou o vigilante da casa, o Sr. Everaldo Hermenegildo, pedindo-

lhe dinheiro. Mesmo recebendo determinada importância, ficou perturbando o

ambiente.  Quando  a  polícia  militar  chegou  ao  local,  o  acusado  fugiu,
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embrenhando-se em um matagal. Em seguida, após a saída da guarnição, o

acusado retornou à residência, desta vez conseguindo adentrar ao imóvel. Lá

dentro, constrangeu a vítima Germínia Venâncio Antunes Fialho a manter com

ele conjunção carnal, o que não aconteceu em face da reação da mesma e das

demais pessoas presentes. Em represália, o denunciado agrediu a Sra. Myrtes

Venâncio dos Santos e esfaqueou o vigia da casa Everaldo Hermenegildo de

Macedo, produzindo nele ferimentos de natureza grave, consoante Laudo de

Ofensa Física e atestados médicos.

Por fim,  diz a peça acusatória  que o denunciado foi  preso em

flagrante delito e resistiu violentamente à ordem dos militares.

Com o desenrolar da instrução processual, veio o Ministério

Público  Estadual  a  fazer  ADITAMENTO  à  DENÚNCIA,  para  incluir na

imputação feita inicialmente ao acusado a prática do crime de furto noturno (art.

155, § 1º, do CP) e a causa de aumento de pena prevista no § 7º do art. 129 do

CP e alterar a capitulação dos crimes de lesão corporal grave para tentativa de

homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 1º, IV e V c/c art. 14, II, ambos do

CP) e de tentativa de estupro para estupro consumado (art. 213, caput, do CP).

Restou  a  seguinte  capitulação:  art.  155,  §  1º  (vítima

Germínia Venâncio Antunes Fialho); art. 129 § 7º (vítima Myrtes Venâncio dos

Santos); art.121, § 1º, IV e V c/c art. 14, II (vítima Everaldo Hermenegildo de

Macedo); art. 213, caput (vítima Germínia Venâncio Antunes Fialho) e art. 329

(policiais militares); combinados com o art. 69, todos do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, o magistrado primevo, nos termos

do art. 415, inciso IV do Código de Processo Penal, julgou improcedente a

Pretensão Punitiva Estatal exposta na denúncia, para absolver sumariamente

José de Arimatéia Fonseca Martins das imputações previstas no art. 121, §

2º, inc. IV e V c/c o art. 14, inciso II; art. 155, § 1º; art. 129, § 7º, art. 213,

caput e art. 329 c/c o art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, aplicando-
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lhe Medida de Segurança de Internação, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos,

no Instituto de Psiquiatria Forense em João Pessoa/PB.

Inconformada,  a  Assistência  de  Acusação  manejou  recurso

apelatório defendendo a reforma da sentença de primeiro grau para pronunciar

o réu, como incurso no crime de tentativa de homicídio, bem como pelas outras

condutas  conexas.  Requer  também  a  decretação  da  prisão  preventiva  do

acusado.

Já  o  recorrente  José  de  Arimatéia  Fonseca  Martins,  pretende,

inicialmente, a reforma da sentença no que se refere à medida de segurança

aplicada,  devendo  ser  modificada  para  a  modalidade  de  tratamento

ambulatorial. Insurge-se contra o prazo mínimo de internação estabelecido em

03 (três) anos e suplica ainda pela imediata submissão do apelante a exame

para  aferir  a  cessação  de  periculosidade,  bem  como  pela  aplicação  da

detração  à  medida  de  segurança.  Por  fim,  requer  o  prequestionamento  de

dispositivos violados.

Analisemos os argumentos veiculados nos recursos propostos.

APELAÇÃO 01 -  DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO: 

Observa-se que, mesmo constando, no Termo de Audiência de fl.

107,  o  nome de um dos causídicos  e  apesar  de  terem sido  os  mesmos a

apresentaram as alegações finais ao processo (fls. 346/353), os patronos da

assistência de acusação subscritores da peça de interposição da Apelação (fls.

381/382), Fábio Venâncio dos Santos, Arthur Bernardo Cordeiro e Marcélio

Alexandre Furtado Fialho, não se encontram regularmente habilitados nos

autos.

O  que  há,  no  feito,  é  um  requerimento  de  habilitação  como

assistente de acusação da Sr. Germínia Venâncio Antunes Fialho, à fl. 45, e um

documento procuratório em que consta o Bel. Elias Tavares da Cunha Melo e
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a estagiária Adriana Almeida Martins, como patronos (Procuração fl. 46).

Ora,  constatada  a  ausência  de  procuração  ou  de

substabelecimento  outorgando  poderes  aos  subscritores  do  apelo  criminal,

indiscutível a irregularidade passível de ser sanada.

Assim, por força do que dispõe o art. 3º do CPP (“A lei processual

penal  admitirá  interpretação  extensiva  e  aplicação  analógica,  bem como  o

suplemento dos princípios gerais de direito.”), resta possível a aplicação das

determinações contidas no Código de Processo Civil (art. 13), como meio de

suprir a irregularidade já apontada.

Dessa  forma,  os  patronos  da  assistência  de  acusação  foram

intimados para acostar procuração judicial ou substabelecimento e, assim,

sanar o defeito de representação (Despacho fls. 415/416).

À  fl.  429  dos  autos,  foi  apresentada  uma  petição  de

substabelecimento,  em  que  o  Bel.  Fábio  Venâncio  dos  Santos

substabeleceu poderes à pessoa do  Bel. Arthur Bernardo Cordeiro. Ocorre

que  Fábio  Venâncio  dos  Santos,  como  dito  anteriormente,  não  havia  sido

constituído legalmente como patrono da assistente de acusação, mormente a

inexistência de procuração outorgada em seu nome, por qualquer das vítimas,

razão  por  que  não  pode,  neste  momento,  com  a  finalidade  de  sanar  a

irregularidade de representação,  SUBSTABELECER um mandato inexistente

(vide fl. 46) ao Bel. Arthur Bernardo Cordeiro, que, por sua vez, subscreve a

peça recursal com o mesmo Fábio Venâncio dos Santos e Marcélio Alexandre

Furtado Fialho.

Portanto, o único causídico capacitado a substabelecer poderes

seria o Bel. Arthur Bernardo Cordeiro e, mesmo assim, apenas no tocante à

vítima Germínia Venâncio Antunes Fialho. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Pelo exposto, ante o defeito de representação,  NÃO CONHEÇO

DO APELO interposto pela Assistência de Acusação.

APELO DEFENSIVO – POR JOSÉ DE ARIMATÉIA FONSECA MARTINS:

Pretende o segundo apelante, inicialmente, a reforma da sentença

para modificar a modalidade de medida de segurança imposta para tratamento

ambulatorial. 

Deve-se dizer que são espécies de medida de segurança (art. 96

do CP) a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico (ou, na

falta,  em  outro  estabelecimento  adequado)  e  sujeição  a  tratamento

ambulatorial.

Contudo, nos termos do art. 97 do Código Penal, o critério para a

escolha da espécie de medida de segurança a ser aplicada é a natureza da

pena  cominada  em  abstrato.  Tratando-se  de  delito  punido  com  reclusão,

impõe-se a fixação de internação, caso seja reprimenda de detenção, poderá

ser  tratamento  ambulatorial.  Neste  caso,  tomar-se-á  como  parâmetro  a

periculosidade do agente, vejamos:

Art.  97  -  Se  o  agente  for  inimputável,  o  juiz
determinará sua internação (art.  26).  Se,  todavia,  o
fato previsto como crime for  punível com detenção,
poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Pois bem. Para o caso posto em apreciação, não há como impor

tratamento ambulatorial. A um, porque as infrações penais imputadas possuem

pela de reclusão (apenas o crime de resistência art. 329 do CP impõe pena de

detenção). A dois, porque a periculosidade do agente não recomenda.

De  acordo  com o  Laudo  nº  259/2103-PPF-PB (fls.39/41  –  em

apenso),  o recorrente foi  diagnosticado como sendo portador  de Transtorno
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Mental e de Comportamento Decorrente do Uso de Múltiplas Drogas CID 10 F

19.2, concluindo-se que “o periciando em questão era usuário de derivados

etílicos  e  drogas  ilícitas  há  bastante  tempo e  como tal  enveredou  por  um

comportamento e conduta não condizentes com os ditames da lei.”

Ressalta-se a gravidade dos delitos praticados pelo recorrente,

que, com atos de extrema violência, invadiu o imóvel onde estavam as vítimas,

agrediu uma senhora idosa (com 84 anos) e o caseiro da propriedade, praticou

violência sexual com outra e furtou coisa alheia móvel, além de ter resistido

violentamente à prisão. As fotos anexadas nas fls.26/30, o Laudo de Exame

Traumatológico e outros atestados médicos (fls. 21, 22 e 41/43) só demonstram

a barbárie cometida pelo inimputável no dia da empreitada criminosa.

 

Destaca-se ainda que há, nos autos, uma ocorrência do Conselho

Tutelar, fls. 328/329, dando conta de que o recorrente praticou abusos sexuais

contra  crianças,  além de  urinar  na  rua,  realizar  gestos  obscenos,  executar

manobras  perigosas  em  via  pública  e  desacatar  a  polícia.  Segundo  o

denunciante Renne Araújo de Lima, José Arimatéia “é um terror”.

No  mais,  consta  um  ofício  (fl.  213)  solicitando  a  transferência

urgente  do  acusado,  quando  estava  preso  na  penitenciária  regional  de

Campina Grande, em virtude do mesmo apresentar “descontrole emocional e

fuga  da realidade,  se  tornando uma pessoa  agressiva,  tendo,  inclusive,  no

último episódio sujado de fezes os agentes que iriam lhe acompanhar para um

banho e mordeu outro agente penitenciário na tentativa de fuga.”

Dessa forma,  resta  evidente a  necessidade de  o  apelante  ser

submetido  a  tratamento,  sendo  indispensável  a  sujeição  a  um  esquema

terapêutico adequado, com medicações, psicoterapia individual ou em grupo, e

grupos  de  autoajuda,  a  fim  de  verificar,  no  prazo  certo,  a  cessação  da

periculosidade.
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Não restou demonstrada a alegação de que o recorrente, desde

05/2014, vem sendo acompanhando pelo CAPS e que, da data do fato até

hoje, não se registrou a prática de outro ato ilícito, até porque apenas com a

realização de uma perícia médica é que se atestará a cessação ou não da

periculosidade do agente.

Entendo, portanto, que a modalidade da medida de segurança de

internação  em Instituto  de  Psiquiatria  Forense é  absolutamente  necessária,

não merecendo reparos a sentença proferida.

De outra banda,  por força do art.  96, §1º,  do Código Penal,  a

custódia será aplicada por prazo indeterminado, enquanto não constatada a

cessação da periculosidade. Será, ainda, por um prazo mínimo de 01 (um) a 03

(três) anos.

Art. 96. As medidas de segurança são: 
(...)
§ 1º -  A internação, ou tratamento ambulatorial,  será
por  tempo  indeterminado,  perdurando  enquanto  não
for averiguada, mediante perícia médica, a cessação
de periculosidade.  O prazo mínimo deverá  ser  de 1
(um) a 3 (três) anos. 

Na realidade,  o  prazo mínimo se destina  à  realização do

exame de cessação da periculosidade. E, diante das condutas praticadas pelo

acusado e da personalidade criminosa que ele  demonstra,  entendo que 03

(três) anos atende perfeitamente à finalidade da medida de segurança.

Ademais, as condutas empreendidas contra as vítimas do

presente feito, bem como os relatos de outros fatos praticados pelo acusado e

seu comportamento, servem para destacar o quanto é perigoso.

Acerca da periculosidade como parâmetro a ser aferido no que

tange ao risco para a sociedade no caso de ser aplicada medida de segurança

Desembargador João Benedito da Silva
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em que o inimputável ou semi-imputável permaneça no convívio social, Cléber

Masson ensina que:

Periculosidade é a efetiva probabilidade, relativa
ao  responsável  por  uma  infração  penal,
inimputável  ou  semi-imputável,  de  voltar  a
envolver-se em crimes ou contravenções penais.
Extrai-se  da  natureza  e  da  gravidade  do  fato
cometido  e  das  circunstâncias  indicadas  na
legislação  nacional.  É  considerada  socialmente
perigosa a pessoa que cometeu o fato, quando é
de temer que pratique novos fatos previstos pela
lei como infrações.
Não  é,  assim,  a  mera  possibilidade  de
reincidência.  Exige-se  mais,  é  dizer,  faz-se
necessário um juízo de probabilidade, no qual a
chance  de  nova  infração  penal  ser  pratica  e
concreta  e  potencial,  segundo  as  regras  da
experiência comum." (MASSON, Cleber Rogério.
Direito penal esquematizado. 2a Ed. Rev. Atualiz.
São Paulo: Método, 2009. p. 773/774  

Assim,  demonstrada  a  necessidade  de  manutenção  do

prazo mínimo por  03 (três)  anos,  melhor  sorte  não tem o apelante quando

requer  a  imediata  submissão  a  exame  para  aferir  a  cessação  de

periculosidade, pois, de acordo com o § 2º do art. 97 do CP, a perícia médica

só se realizará ao término do prazo mínimo fixado, devendo ser repetida de

ano em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. 

Já o pedido por eventual detração da pena (art. 42 do CP) deverá

ser  formulado  perante  a  Vara  das  Execuções  Penais,  não  podendo  esta

instância jurisdicional manifestar-se a respeito do pleito.

Por fim, tem-se que a Lei nº 10.216/2001, invocada pelo apelante,

não se refere às medidas de segurança, espécies de sanção penal que devem

ser impostas em casa de cometimento de delitos por agentes inimputáveis e

sim trata mais especificamente do modelo assistencial  de atendimentos  em

saúde mental das pessoas em geral.

Desembargador João Benedito da Silva
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Face  ao  exposto,  NÃO  CONHEÇO do  recurso  manejado  pela

Assistência  de  Acusação  e  NEGO PROVIMENTO  ao  apelo  interposto  pelo

acusado José de Arimatéia Fonseca Martins. Expeça-se mandado de busca e

apreensão.

 É como voto.

 Presidiu a sessão  o Exmo. Sr.  Des. Márcio Murilo da Cunha

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

relator,   o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior  e  o  Exmo.  Sr.  Des.

Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos

Navarro Serrano, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 09 (nove) dias do mês de junho do

ano de 2016.         

                   Dr. José Guedes Cavalcanti Neto

                            Juiz de Direito convocado
                                RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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