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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  HOMOLOGAÇÃO  DE  LAUDO
DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. RÉU
DECLARADO  IMPUTÁVEL.  INSURREIÇÃO
DEFENSIVA.  PEDIDO  DE  RECONHECIMENTO
DA  INIMPUTABILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
LAUDOS  QUE  APONTAM  QUE  O  RÉU
POSSUÍA A CAPACIDADE DE COMPREENDER
O  CARÁTER  ILÍCITO  DE  SUAS  CONDUTAS.
DECISÃO  QUE  SE  MANTÉM.  APELO
DESPROVIDO.

Não  há  que  se  falar  em  invalidade  de  laudo
pericial  que  se  apresenta  tecnicamente  íntegro,
produzido  em  regular  incidente  de  insanidade
mental,  tendo  respondido  a  todos  os  quesitos
formulados pelas partes.

O  princípio  do  livre  convencimento  motivado
possibilita  ao  magistrado  homologar  o  laudo
pericial que, no seu entendimento, seja coerente e
imparcial, não estando ele adstrito, no julgamento,
às conclusões dele constantes.

A incapacidade  para  os  atos  da  vida  civil  não
implica,  necessariamente,  em  inimputabilidade
penal.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA 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
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Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Werson  José

Medeiros  do  Ó (fl.  117)  contra  decisão  prolatada  em  incidente  de

insanidade mental (fl. 114), que o declarou imputável.

O  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em  desfavor  do  ora

recorrente, dando-o como incurso nas penas do art. 217-A, c/c art. 129, § 9º,

ambos do CP. 

Em  face  de  sobrevirem,  aos  autos,  indícios  de  sofrer  o

denunciado de perturbação mental, o juízo de origem instaurou incidente de

sanidade mental, vindo, posteriormente, a declará-lo imputável.

Nas razões recursais (fls. 118/124), o apelante alega ser portador

de grave perturbação mental; e que a decisão homologatória foi prolatada de

modo  simplista  e  sem  fundamentação  adequada.  Assim,  requer  que  seja

reconhecida sua imputabilidade ou, subsidiariamente, sua semi-imputabilidade.

Em  contrarrazões  de  fls.  127/128,  pugna  o  parquet pela

manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer

da lavra do douto Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira (fls. 136/140),

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme se observa da cópia da exordial acusatória (fls. 03/05),

o ora apelante, Werson José Medeiros do Ó foi denunciado por ter praticado

conjunção carnal com seu próprio filho, o menor I. P. da S., então com apenas

10 (dez) anos de idade, além de apertar o pescoço do impúbere.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao  oferecer  Resposta  Escrita  à  Acusação,  a  defesa  do

denunciado  requereu  a  instauração  de  incidente  de  insanidade  mental,

alegando que este  sofre  de  transtornos mentais,  de  modo que encontra-se

aposentado  por  invalidez,  além  de  fazer  acompanhamento  contínuo  em

unidade do Centro de Atenção Psicossocial.

Instruiu o feito com comprovante de aposentadoria por invalidez

(fls. 10/12), além de laudo médico psiquiátrico que declara que o acusado faz

tratamento médico e apresenta transtorno classificado na rubrica F29 da CID

10 (fl. 14).

Ao instaurar o incidente de insanidade (fls. 16/18), o magistrado

singular determinou que os peritos oficiais respondessem a 03 (três) quesitos.

A defesa, por sua vez, apresentou, na petição de fls. 21/22, 05 (cinco) quesitos

a serem formulados aos auxiliares da justiça.

Laudo  nº  072/2014/PPF-PB,  de  fls.  33/34,  no  qual  os  peritos

concluíram  que  o  periciando,  ora  apelante,  possuía  capacidade  mental

normal.

Irresignado, o acusado pugnou, através do petitório de fls. 39/40,

pela rejeição do referido laudo e pela realização de novo exame, ante a não

apreciação, pela equipe médica, dos quesitos formulados pela defesa, pleito

este que foi atendido pelo juízo de 1º grau, sendo determinada a realização de

nova perícia (despacho de fl. 45).

Realizado o segundo exame, os peritos oficiais responderam aos

quesitos  formulados  pelo  magistrado  e  aqueles  elaborados  pela  defesa,

ocasião em que, mais uma vez, conclui-se que o periciando possuía, ao tempo

da  ação,  a  plena  capacidade  de  entendimento,  conforme  se  evidencia  do

Laudo nº 163/2015/PPF-PB (fls. 57/60).

Novamente,  a  defesa se  insurgiu  contra  a conclusão do laudo

pericial,  alegando, a petição de fls. 65/69, que as respostas fornecidas pela

Desembargador João Benedito da Silva
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equipe  de  médicos  psiquiatras,  foram  incoerentes  com  os  dados  clínicos

apresentados pelos próprios peritos.

O douto magistrado, mais uma vez, atendeu ao pleito defensivo,

determinando a realização de um terceiro exame (decisão de fl. 70), ocasião

em que evidenciou que deveriam ser respondidos os quesitos constantes às

fls. 43/44, formulados pelo membro do Parquet.

Realizado, enfim, o  terceiro e último exame médico,  os peritos

oficiais  concluíram,  através  do  Laudo  nº  065/2016/PPF-PB,  que  o  acusado

“não  apresenta  doença  mental,  perturbação  de  saúde  mental  ou

desenvolvimento mental incompleto e retardado”.

Ao homologar o laudo supracitado, o juízo de origem declarou o

réu  imputável,  por  entender  tratar-se  de  indivíduo  mentalmente  são  e

desenvolvido, capaz de entender o caráter ilícito do fato.

Inconformado,  o  apelante  vem pugnar  pelo  reconhecimento  de

sua inimputabilidade. Alega, para tal, ser portador de grave perturbação mental.

Aduz, também, que a decisão homologatória foi prolatada de modo simplista e

sem  fundamentação  adequada.  Requer,  assim,  que  seja  reconhecida  sua

imputabilidade ou, subsidiariamente, sua semi-imputabilidade.

Pois bem. Inicialmente, urge esclarecer que a incapacidade para

os atos da vida civil não implica, necessariamente, em inimputabilidade penal.

Neste sentido:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL  ROUBO  SIMPLES.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  PROVADAS  RÉU  INTERDITADO
CIVILMENTE  INCAPACIDADE  CIVIL  SEMI-
IMPUTABILIDADE  PENAL  COMPATIBILIDADE
REDUÇÃO DE PENA ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO,
CP.  CABIMENTO SURSIS.  CABIMENTO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A incapacidade para os
atos da vida civil não implica, necessariamente, em
inimputabilidade  criminal,  devendo  prevalecer  a

Desembargador João Benedito da Silva
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conclusão obtida em incidente de insanidade mental
que  conclui  pela  semi-imputabilidade  do  acusado
interditado  civilmente.  Comprovada  a  semi-
imputabilidade do agente ao tempo do crime, impõe-se
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no  art.  26,  parágrafo  único,  do  Código  Penal.
Presentes os requisitos do art. 77, do Código Penal,
impõe-se  a  concessão  do  benefício  da  suspensão
condicional  da  pena,  mediante  condições  e  por
período  de  prova,  ao  agente.  Recurso  parcialmente
provido.  (TJMG; APCR 1.0024.13.047929-8/001;  Rel.
Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 06/02/2014;
DJEMG 14/02/2014) 

Assim, o fato de ser o réu aposentado por invalidez, por si só, não

se demonstra hábil a afastar a imputabilidade penal. 

De outro lado, cumpre destacar que, à luz do princípio do livre

convencimento  motivado,  o  julgador,  possuindo  os  elementos  probatórios,

passa  a  valorá-los  de  acordo  com  o  seu  entendimento,  considerando  o

arcabouço dos autos na sua totalidade.

Na  espécie,  a  defesa  apresentou  laudo  médico  psiquiátrico,

atestando que o acusado apresenta a rubrica F29 da CID 10, fazendo uso de

fármacos preconizados relacionados. Colacionou, também, um comprovante de

aposentadoria por invalidez, com diagnóstico catalogado como F42. De acordo

com informações obtidas no sítio virtual do Departamento de Informática do

SUS – DATASUS, ambos os transtornos classificam-se, respectivamente, como

psicose não-orgânica e transtorno obsessivo-compulsivo

Entretanto,  todos os (03) três exames  realizados em sede de

incidente  de  insanidade  mental  concluíram que  o  periciando,  ora  apelante,

compreendia o caráter ilícito ao tempo do fato. Senão, vejamos excertos

dos referidos exames:

“(...) DIAGNÓSTICO: Capacidade Mental Normal.
[…]
1. Se o acusado Werson José Medeiros do Ó sofre de
distúrbio Mental?
Resposta: Não.

2.  Caso  positivo,  se  o  acusado,  em  virtude  de

Desembargador João Benedito da Silva
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perturbação  mental,  era,  ao  tempo  da  ação,
inteiramente incapaz de entender  o caráter  ilícito  do
fato a ele atribuído?
Resposta: Era capaz de entender o caráter ilícito do
fato (...)”
(Laudo nº 072/2014 – PPF – PB, de fls. 33/34)

“(...)  O periciando  não apresenta qualquer  doença
mental,  desenvolvimento  mental  incompleto  ou
retardado ou perturbação de saúde mental. Logo se
pode afirmar que o examinando possuía ao tempo da
ação a plena capacidade de entendimento, e de se
determinar  frente  a  estes  atos,  caso  venha  a  se
confirmar  a  denúncia.  Assim  sendo,  não  pode  ser
enquadrado no CAPUT ou parágrafo do artigo 26
do CPB. (...)”
(Laudo nº 163/2015 – PPF – PB, de fls. 57/60)

“(...) A história descrita pelo examinando e os achados
do  exame  psiquiátrico  não  são  compatíveis  com
doença  mental,  desenvolvimento  mental
incompleto  ou  retardo  ou  perturbação  da  saúde
mental.
[…]
Werson José Medeiros do Ó era ao tempo da ação
delituosa capaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com entendimento
(...)”
(Laudo nº 065/2016 – PPF – PB, de fls. 89/92)

Há de  frisar  que todos os  questionamentos formulados  pelo

juízo, pelo Ministério Público e pela defesa foram devidamente respondidos

pelos peritos oficiais, não cabendo falar, portanto, em ofensa ao contraditório.

Nessa diretriz, importante destacar o teor das respostas dadas a dois dentre os

quesitos os formulados pela defesa (fl. 60):

“(...) 1) O réu, desde o ano de 2005 é aposentado por
problemas  mentais  (F42).  Nessas  circunstâncias,  a
prática de suposta acusação de estupro de vulnerável
contra seu próprio filho, possui alguma ligação com
tal doença/anomalia psíquica
- NÃO.

2)  Quais  os  elementos  psicológicos  (humor,
temperamento,  conduta  social,  etc.)  encontrados em
um portador de problemas mentais classificados pela
rubrica patológica F42 e F29 da CID10?
-  F29  É  O  DIAGNÓSTICO  DE  PSICOSE  NÃO-
ORGÂNICA  NÃO  ESPECIFICADA,  OU  SEJA,  UM

Desembargador João Benedito da Silva
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QUADRO  PSICÓTICO  INESPECÍFICO  QUE  NÃO
TEM DESCRIÇÃO DIAGNÓSTICA PRÓPRIA E  NÃO
JUSTIFICA  AUSÊNCIA  OU  DIMINUIÇÃO  DA
CAPACIDADE  DE  ENTENDIMENTO  E
DETERMINAÇÃO.
F42  É  TRANSTORNO  OBSESSIVO-COMPULSIVO,
CLASSICAMENTE UMA NEUROSE, O QUE DENOTA
A  PLENA  CAPACIDADE  DE  ENTENDIMENTO  E
DETERMINAÇÃO  REFERENTE  A  SITUAÇÃO
EXPRESSA. (...)”

Verifica-se, portanto, que o laudo pericial homologado pelo juízo

de origem demonstra-se tecnicamente íntegro, posto que analisou de forma

clara  e  objetiva  todos os  quesitos  formulados  pela  parte  e  pela  autoridade

judicial.

Assim,  apesar  de  restarem  corroboradas,  por  documentos

acostados aos autos, as alegações defensivas no sentido de que o acusado é

portador  de  transtorno  mental,  há,  em demasia,  elementos  probatórios  que

apontam  este  possuía  capacidade  de  compreender  a  ilicitude  de  suas

condutas.  Nesta  senda,  transcrevo  excerto  do  parecer  exarado  pelo  douto

Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira (fls. 136/140):

“(...)  Assim,  em  que  pese  a  extensa  argumentação
condita  no  apelo  defensivo,  acerca  da  presumível
inimputabilidade  ou  semi-imputabilidade  de  Werson
José Medeiros do Ó, em função da probabilidade em
incorrer em práticas de reincidência, pelo fato de ser
portador  de  psicose  não  orgânica  especificada  com
quadro psicótico inespecífico e transtorno obsessivo-
compulsivo  (F42  e  F29  da  CID10),  o  fato  é  que
diversos  laudos  médicos-psiquiátricos  contidos
neste incidente foram categóricos em atestar que o
apelante, ao tempo da ação, era plenamente capaz
de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se
de acordo com esse entendimento.  (...)”

A defesa alega, também, que houve contradição no laudo pericial

homologado pelo magistrado monocrático. Sustenta, para tal,  que os peritos

concluíram  que  o  réu  possuía  capacidade  de  entender  a  ilicitude  de  sua

conduta, conquanto indicaram a possibilidade de reincidência criminal por parte

deste (fl. 91).

Desembargador João Benedito da Silva
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Não obstante, da leitura do referido laudo, precisamente no ítem

nº11,  verifica-se  que  a  equipe  médica  não  relacionou  a  possibilidade  de

reincidência criminal com a condição psiquiátrica do periciando, ora recorrente.

Senão, vejamos: 

“(...)  É  importante  ressaltar  que  não  há  condição
psiquiátrica neste  caso,  contudo  o  padrão  de
comportamento  e  recorrência  não  exclui  a
possibilidade de reincidência criminal (...)”

Não  se  percebe,  portanto,  nenhuma  contradição  entre  os

comentários produzidos pelos peritos,  no item 11,  e a conclusão do exame

pericial questionado.

De outro lado, é de bom alvitre destacar que todos os três exames

determinados pelo juízo primevo foram realizados em tempos distintos, sendo

seus respectivos laudos confeccionados por  diferentes equipes de peritos,

ao passo que todos concluíram ser o acusado capaz de entender o caráter

ilícito de seus atos, o que deixa ainda mais evidente a lisura e a ausência de

máculas.

Assim,  por  não  haver  nenhuma  irregularidade,  omissão  ou

contradição no laudo médico ora questionado, tenho que o juízo  a quo agiu

acertadamente ao homologá-lo e declarar a imputabilidade do réu.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes arestos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  MINISTERIAL.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXAME DE
DEPENDÊNCIA  TOXICOLÓGICA.  HOMOLOGAÇÃO
DO  LAUDO  PERICIAL  PELO  MAGISTRADO.
DECISÃO  DO  INCIDENTE.  EFEITOS  LIMITADOS.
INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO ACUSADOR QUANTO À
REALIZAÇÃO  DO  LAUDO  POR  PSICÓLOGO.
PERITO  DO  JUÍZO.  AUXILIAR  DA  JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA  DE  ÓBICE  LEGAL.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. O exame de insanidade mental não
leva a um imediato julgamento do mérito do processo
principal  a  que está  vinculado,  mas apenas oferece
elementos para a formação da convicção quanto ao
seu resultado, no momento oportuno, tanto que nesse

Desembargador João Benedito da Silva
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incidente o magistrado se limita a homologar o laudo
pericial. 2. O juiz está livre para decidir e apreciar as
provas que lhe são apresentadas, desde que o faça de
forma  motivada.  É  o  que  se  extrai  do  art.  155  do
código  de  processo  penal  e  do  art.  93,  IX  da
Constituição  Federal.  Diante  desse  contexto,  a
insurgência  do  apelante  de  que  o  laudo  pericial
apresentava  divergência  porque  deveria  ter  sido
elaborado  por  psiquiatra  e,  não  por  psicólogo,  não
convence. 3. Estando o laudo pericial regular, o juiz
processante o homologa. A homologação do laudo
não significa concordância, dizendo respeito somente
quanto aos aspectos formais,  como já assentado.  O
juiz não está vinculado ao laudo, em razão do princípio
do livre convencimento do juiz. (TJMS; APL 0802583-
38.2012.8.12.0019;  Ponta  Porã;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Gonzaga  Mendes  Marques;
DJMS 04/04/2014; Pág. 27)  

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  DECISÃO  QUE
HOMOLOGOU  LAUDO  DE  INCIDENTE  DE
INSANIDADE MENTAL - CABIMENTO DO RECURSO
-  CONHECIMENTO  -  MÉRITO  -  PRETENSÃO  DE
REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO - IMPROCEDÊNCIA
-  INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS  PROCEDIMENTAIS  -
DECISÃO  HOMOLOGATÓRIA  DEVIDAMENTE
MOTIVADA - RÉ HIPOSSUFICIENTE - GRATUIDADE
JUDICIÁRIA CONCEDIDA. - A homologação do laudo
de  incidente  de  insanidade  mental  tem natureza  de
decisão  interlocutória  mista,  com força  de  definitiva,
sendo adequada,  pois,  a  interposição do recurso de
apelação. -  Não há que se falar em invalidade de
laudo  pericial  que  se  apresenta  tecnicamente
íntegro,  produzido  em  regular  incidente  de
insanidade mental,  tendo respondido a  todos os
quesitos formulados pelas partes. - O princípio do
livre  convencimento  motivado  possibilita  ao
magistrado homologar o laudo pericial que, no seu
entendimento,  seja  coerente  e  imparcial,  não
estando ele adstrito, no julgamento, às conclusões
dele  constantes  (art.  182,  CPP).  -  Faz  jus  aos
benefícios  da  justiça  gratuita,  nos  termos  da  Lei
1.060/50,  com  as  alterações  procedidas  pela  Lei
13.105/2015 (considerando o teor do julgado na Ação
de  Arguição  de  Constitucionalidade  de  nº
1.0647.08.088304-2/002, pelo Órgão especial deste e.
Tribunal), o réu comprovadamente hipossuficiente.

APELAÇÃO CRIMINAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO.
OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER.  INCIDENTE  DE
ISANIDADE MENTAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA.
ANULAÇÃO.  PERÍCIA  COMPLEMENTAR.
DESNECESSIDADE.  Merece  ser  mantida  decisão
que  homologa  laudo  pericial  no  incidente  de
insanidade  mental,  realizado  pela  junta  médica

Desembargador João Benedito da Silva
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oficial, quando de forma clara e objetiva analisa os
quesitos  pertinentes,  e  conclui  pela  semi-
imputabilidade  do  periciando.  Recurso  desprovido.
(TJGO;  ACr  0033825-19.2015.8.09.0151;  Turvania;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Ivo  Favaro;
DJGO 09/05/2016; Pág. 444)

 

Por  derradeiro,  não merecem guarida  as alegações defensivas

no  sentido  de  que  a  decisão  ora  vergastada  foi  fundamentada  de  modo

inidôneo.  Isto  porque,  conforme  se  dessume  do  decisum  de  fl.  114,  o

magistrado  expôs  de  forma  clara,  mesmo  que  sucinta,  as  razões  de  seu

convencimento.

Ademais, segundo a jurisprudência dos Pretórios, a exigência do

inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal não impõe que a decisão seja

exaustivamente fundamentada, bastando que o julgador informe de forma clara

as razões do seu convencimento.

Forte nessas razões,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de

Justiça.

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

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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