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HABEAS  CORPUS. TENTATIVA  DE  FURTO
SIMPLES.  INTERNAÇÃO  PROVISÓRIA
DECRETADA  PELO  JUÍZO  PRIMEVO.
AUSÊNCIA  DO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES. INTERDIÇÃO
CIVIL.  INEXISTÊNCIA  DE  EFEITOS  PENAIS.
CRIME  PRATICADO  SEM  VIOLÊNCIA  OU
GRAVE  AMEAÇA.  RISCO  DE  REITEÇÃO
CRIMINOSA  NÃO  DEMONSTRADO.  ORDEM
CONCEDIDA. 

- A interdição provisória prevista no artigo 319, VII,
do  Código  de  Processo  Penal,  substitui  a  prisão
preventiva nos casos de réus inimputáveis ou semi-
imputáveis,  porém,  sua  decretação  reclama  o
preenchimento de três requisitos, a saber: a) ter sido
o  crime  cometido  mediante  violência  ou  grave
ameaça; b) houver conclusão, por peritos oficiais, de
que  o  réu  é  inimputável  ou  semi-imputável;  e  c)
houver risco de reiteração.

-  In casu,  os requisitos  não se fazem presentes,  já
que  o  réu  não  foi  submetido  a  perícia  oficial,  a
interdição  civil  não  produz efeitos  automáticos  na
culpabilidade  penal,  o  crime  não  foi  cometido
mediante violência ou grave ameaça e, por último,
não  restou  demonstrado  o  risco  de  reiteração
criminosa do réu.

- Por tais razões, e também pelo fato de não estarem
presentes  os  requisitos  da  prisão  preventiva  –
notadamente, a gravidade da infração, a repercussão
social  do  crime  e  a  periculosidade  do  agente  –,
torna-se  de  rigor  a  concessão  da  ordem  para
determinar  que o agente aguarde o julgamento em
liberdade.



VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  CONCEDER  A  ORDEM.  Expeça-se
Alvará de Soltura.

RELATÓRIO

Trata-se de  habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
Advogado Igo Cássio Sousa, em favor de UBIRAJARA BRITO R. JÚNIOR, que se
encontra internado provisoriamente por força de decisão prolatada pelo Juiz Gutemberg
Cardoso Pereira, no exercício da jurisdição plantonista.

Extrai-se  dos  autos  que  o  paciente  foi  flagrado  quando
supostamente  tentava  furtar  objetos  que  se encontravam dentro  de um veículo  Ford
Fiesta, placa MMW-9654, de propriedade do nacional César Murilo Neves Neto. Consta
que o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à autoridade policial que,
por sua vez, arbitrou fiança em R$840,00 (oitocentos e quarenta reais). Como não houve
o pagamento em tempo hábil, o auto de prisão em flagrante foi comunicado à autoridade
coatora que, por sua vez, entendeu cabível a internação provisória do paciente, já que
ele é portador de transtorno bipolar (CID 10 F 31) e transtorno de personalidade com
instabilidade emocional (CID 10 F 60.3). De acordo com a proemial, os requisitos para
segregação cautelar – mesmo que na modalidade internação provisória – não se fazem
presentes, já que não há nos autos qualquer indicativo de que o acusado representa um
risco à sociedade ou que frustrará a instrução processual ou a aplicação da lei penal.

Diante  desses  fatos,  requereu  liminarmente  a  concessão  do
habeas corpus. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. 

A  liminar  foi  indeferida  pelo  Desembargador  Plantonista,
conforme decisão de fls. 28/28v.

Instada  a  se  manifestar,  a  autoridade  coatora  relatou  a
impossibilidade de prestar informações, já que os autos do inquérito estavam em poder
do Órgão Ministerial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dra.
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo – Procuradora de Justiça –, se manifestou
pela concessão parcial da ordem, submetendo o acusado a tratamento ambulatorial.

É o relatório.

VOTO: 

Ab  initio,  conheço  da  impetração,  por  preencher  os  requisitos
legais.

Compulsando  os  autos,  vislumbro  que  o  paciente  está  sendo
acusado de tentativa  de furto,  já  que foi  surpreendido quando supostamente  tentava
subtrair objetos que estavam dentro do veículo de propriedade da vítima César Murilo
Neves  Neto.  Por  possuir  enfermidades  psiquiátricas,  a  autoridade  coatora  entendeu
cabível a internação provisória do acusado, tolhendo sua liberdade e submetendo-o aos



cuidados  do  Instituto  Juliano  Moreira,  nesta  Capital.  Assim  se  manifestou  o  Juiz
responsável pela decisão vergastada: verbis,

“[...]  Pelo auto de prisão,  vê-se  que o requerente  foi  preso no dia
21/04/16, pois, por volta das 22hs:40min, na R. Rodrigues de Aquino,
Centro da cidade, próximo ao prédio da ASPLAN, quando entrou em
um  veículo  alheio  e  tentou  furtar  os  objetos  que  ali  existiam.
Depreende-se  também,  que  o  dono do  veículo,  ao  chegar  no  local,
deparou-se com o acusado,  que, ao ser indagado sobre o que fazia
dentro do carro, respondeu que queria apenas dormir. Compulsando
os  documentos  trazidos  junto  ao  pedido  de  Liberdade  Provisória,
vislumbra-se que o indiciado é portador de transtorno bipolar (CID 10
F 31) e transtorno de personalidade com instabilidade emocional (CID
10 F 60.3), e encontra-se interditado, conforme certidão de interdição
anexada ao pedido. O Ministério Público emitiu parecer opinando pelo
acolhimento do pedido de liberdade provisória do indiciado, dada a
inexistência  dos  requisitos  da  prisão  cautelar,  da  tipicidade  da
conduta, além da incapacidade para os atos da vida civil. Isto posto,
em que pese o parecer opinativo do ilustre representante do Ministério
Público, entendo que o comportamento do indiciado oferece perigo à
população,  até porque,  em consulta realizada no STI,  constata-se a
existência  de  outros  processos  em  nome  do  indiciado,  e,  por  tais
motivos, não concedo a liberdade provisória, e determino que o mesmo
seja  encaminhado  ao  Instituto  Psiquiátrico  Juliano  Moreira,  para
internação pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, como medida de
cautela; [...]”

A  internação  provisória,  como  medida  de  cautela,  encontra
amparo legal no artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, que assim textualiza:
verbis,

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos
concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código
Penal) e houver risco de reiteração;

Denota-se, portanto, que a medida exige o preenchimento de três
requisitos específicos, quais sejam: a) ter sido o crime cometido mediante violência ou
grave ameaça; b) houver conclusão, por peritos oficiais, de que o réu é inimputável ou
semi-imputável; e c) houver risco de reiteração.

No caso dos autos, jamais a internação provisória poderia ter sido
decretada,  pois  não  se  constata  a  presença  de  nenhum  dos  três  requisitos
supramencionados.  O fato é que o paciente está sendo acusado, à primeira vista, de
tentativa de furto simples,  ou seja,  o crime não foi praticado mediante violência  ou
grave  ameaça.  Não  bastasse,  a  autoridade  coatora  não  indicou  o  risco  concreto  de
reiteração, apenas aduziu, an passant, a existência de outros processos em seu nome, e,
portanto,  representaria  um  risco  à  sociedade.  Por  último,  inexiste  nos  autos  laudo
confeccionado por peritos oficiais indicando a inimputabilidade ou semi-imputabilidade
do paciente. Ressalte-se que a interdição civil não importa automático reconhecimento
da inimputabilidade penal, já que esta se submete a procedimento próprio.

Sobre o tema, diga-se com a jurisprudência pátria: verbis,



HABEAS CORPUS.  TRÁFICO. INTERDIÇÃO CIVIL QUE NÃO SE
CONFUNDE  COM  INIMPUTABILIDADE  PENAL.  LAUDO  DE
CONSTATAÇÃO  DEVIDAMENTE  ACOSTADO  AOS  AUTOS.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO PACIENTE.
DESCABIMENTO.  NEGAÇÃO  DE  AUTORIA.  VIA  INADEQUADA.
CONCORRÊNCIA  DOS  REQUISITOS  AUTORIZADORES  DA
SEGREGAÇÃO  PREVENTIVA.  DECISÃO  A  SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM  DENEGADA.  I  -  A  incapacidade  civil  não  importa
automático reconhecimento da inimputabilidade penal, que precisa
ser  comprovada  por  incidente  de  insanidade  mental,  nos  termos
previstos nos arts. 149 a 154 do CPP. II- Contrariamente ao afirmado
em writ, o laudo de constatação preliminar fora devidamente acostado
aos  autos,  em  observância  ao  art.  50  da  Lei  nº  11.343/06.  III  -
Amoldando-se a situação dos autos ao previsto no art. 244 do CPP,
não  se  há  falar  em  ilegalidade  da  busca  pessoal  realizada  sem
mandado  judicial.  IV  -  A  resistência  do  paciente  em  admitir  a
perpetração delitiva  nos  moldes  descritos  em denúncia  consiste  em
matéria de mérito, requerendo aprofundado exame do conjunto fático-
probatório a ser enfrentado pelo juízo de primeiro grau, extraindo-se
do processado suficientes indícios a autorizarem a medida extrema. V-
Extrai-se  do  decisum  toda  a  ratio  deduzida  pelo  magistrado  a
convencê-lo da necessidade da custódia cautelar, em atendimento ao
disposto no art. 93, IX, da CR/88. (TJMG, HC Nº 1.0000.13.060815-
1/000) – g.n.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA
DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PRISÃO  PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  DETERMINADO  PELO  STJ,  NOS
AUTOS  DO  HC.º  23.456/PA,  A  SUBMISSÃO  DO  PACIENTE  AO
EXAME  DE  INSANIDADE  MENTAL,  TAL  PERÍCIA  ATÉ  A
PRESENTE DATA NÃO SE REALIZOU POR CULPA EXCLUSIVA
DO  PACIENTE  QUE,  INJUSTIFICADA  E  DELIBERADAMENTE,
VEM  RETARDANDO  O  ENCERRAMENTO  DA  INSTRUÇÃO
CRIMINAL.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  ACUSADO  QUE,
EM  LIBERDADE,  ESTÁ  ENVOLVIDO  NA  PRÁTICA  DE  NOVO
CRIME  DE  HOMICÍDIO,  O  QUE  DEMONSTRA,
INDUBITAVELMENTE, A SUA PERSONALIDADE VOLTADA PARA
O  CRIME.  PRECEDENTES  DO  STJ.  1.  O  paciente,  quando  em
liberdade,  não  se  submeteu  ao  exame  determinado  pela  Justiça
Pública, retardando, assim, há mais de 03 (três) anos, injustificada e
deliberadamente, o encerramento da ação penal.  2.  A conclusão do
laudo  pericial,  ora  acostado  aos  autos,  produzido  no  processo  de
interdição civil do acusado, é válido apenas em relação aos atos de
sua vida civil, não sendo capaz de isentá-lo da culpabilidade penal. 3.
Tal  dúvida somente será solucionada após a realização correta do
incidente  de  sanidade  mental  do  acusado,  o  qual  ainda  não  se
efetivou por culpa exclusiva do paciente. 4. O novo decreto de prisão
preventiva  expedido  em  desfavor  do  acusado  foi  satisfatoriamente
justificado, tendo sido motivado, a teor do disposto no 312, do Código
de Processo Penal, na necessidade de se resguardar a ordem pública,
em face de seu envolvimento em novo crime de homicídio durante o
período em que esteve em liberdade. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem
denegada.  (STJ,  HC  49.767/PA,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 384)

Portanto, a certidão de interdição só produz efeitos civis, sendo
inviável para a averiguação da culpabilidade penal do acusado. Ademais, a pretensão da



Procuradoria-Geral  de  Justiça no  sentido  de  aplicar  a  medida  de  segurança  de
tratamento  ambulatorial,  dada  a  condição  mental  do  paciente,  também  não  merece
prosperar, pois, para imposição de tratamento ambulatorial, seria necessário o trânsito
em julgado da condenação, ou, pelo menos, a confirmação da condenação em segundo
grau de jurisdição, bem como a comprovação da semi-imputabilidade do réu. 

O fato  é  que  o ordenamento  jurídico  brasileiro  não contempla
tratamento ambulatorial de maneira preventiva ou provisória. A única possibilidade de
segregação cautelar do inimputável ou do semi-imputável está prevista justamente no
artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, e, como visto, os requisitos estabelecidos
por aquele dispositivo não foram preenchidos no caso em apreço.

Por outro lado, é pacífico o entendimento de que ordem pública
se constitui na paz e na tranquilidade no meio social.  Desse modo, aquele indivíduo
inveterado na vida do crime acaba por abalar essa paz social, causando temor no meio
em  que  convive,  notadamente  quando  grave  o  crime  cometido,  de  particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos. 

In casu, não vislumbro presente esse temor social. O paciente está
sendo acusado de tentativa de furto simples.  O crime foi cometido sem violência ou
grave ameaça à pessoa, razão pela qual não há que se falar em gravidade concreta da
conduta. Por conseguinte, não se vislumbra também reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitas  pessoas. Portanto,  também não se fazem presentes os requisitos para
decretação da prisão preventiva do paciente.

Assim, escudado por esses argumentos, bem como no artigo 321,
do Código de  Processo Penal,  e  em conformidade  parcial  com o Parecer  da Douta
Procuradoria  de  Justiça,  CONCEDO  A  ORDEM para  que  o  paciente  aguarde  o
julgamento em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso ou internado
provisoriamente.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho
e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  José Roseno
Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 12 de maio de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


