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ESTUPRO DE VULNERÁVEL.  MENOR COM 7
ANOS  DE  IDADE.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL.  RÉU
INIMPUTÁVEL.  ABSOLVIÇÃO  IMPRÓPRIA.
APLICAÇÃO  DE  MEDIDA  DE  SEGURANÇA.
APELAÇÃO  CRIMINAL.  ARGUIÇÃO  DE
NULIDADES. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS
TESES  DEFENSIVAS.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  FALTA  DE  PROVA  DA
MATERIALIDADE.  DESCABIMENTO.
REJEITADA. CONTRADIÇÃO DE DEPOIMENTO.
INEXISTÊNCIA.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz não está adstrito a analisar e rebater, ponto por
ponto,  todas  as  teses  apresentadas  pela  defesa,  nem
prender-se  aos  fundamentos  indicados  por  ela,
sobretudo,  quando  firmou  seu  convencimento
motivado  nos  elementos  de  prova  suficientes,  para
embasar sua decisão.

Desse modo, restando demonstrado que as teses que a
defesa aduziu nas alegações finais foram enfrentadas e
rechaçadas pelo sentenciante, não há que se falar  em
nulidade da sentença.

Não se  consideram contradições  ou  fragilidades  nos
depoimento  colhidos,  quando  o  relato  num  todo
mantém o mesmo perfil em todas fases do processo,
inexistindo as nulidades apontadas.

A materialidade do crime de estupro de vulnerável está
consubstanciado  nos  depoimentos  da  vítima,  que
apesar de pouca idade, retrata com riqueza de detalhes
como se deu o fato, máxime, quando coerentes com os
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demais pronunciamentos colhidos no curso da presente
ação penal.

Os  crimes sexuais,  por sua natureza,  geralmente são
realizados às escondidas, restando apenas a palavra da
vítima, que assume papel relevante por ser a principal
prova,  senão a única de que dispõe a acusação para
demonstrar a responsabilidade do denunciado. 

Tratando-se  de  inimputável,  impõe-se  absolver  o
acusado, ainda que de forma imprópria, aplicando-lhe
tão  somente  medida  de  segurança,  visando  tratar  a
enfermidade,  embora  de  caráter  permanente,  do
paciente.

VISTOS,  relatados e discutidos  estes  autos  de  habeas corpus,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR  e, no mérito,
DESPROVER a presente Apelação, em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público, com assento na Comarca de Prata/PB, ofereceu
denúncia em face de ANTÔNIO SEBASTIÃO SOBRINHO, conhecido como “Antônio de
Zezé”, como incurso nas penas previstas no crime tipificado no art. 217-A do Código Penal,
por ter praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 (catorze) anos
de idade, fato este ocorrido no dia 18/08/2012.

Narra a peça inaugural que no referido dia, por volta das 10h00 da
manhã,  a  vítima ANA CLARA PRATA CAVALCANTE, com 07 (sete) anos de idade
(certidão de fls. 25), encontrava-se sozinha assistindo TV, em sua residência, localizada na
Rua Francklin Dantas, 42, Cidade de Ouro Velho/PB, quando o acusado, percebendo que
aquela estaria só, adentrou na casa, “baixou a calcinha, levantou seu vestido e deitou-se
sobre ela, passando a acariciar-lhe a vagina” (fls. 03).

De repente, Maria Stela Freitas Nunes, amiga da genitora da criança,
chegou ao local surpreendendo o acusado ao presenciar o fato, momento em que o acusado,
rapidamente, sentou-se ao lado do sofá, tentando esconder seu pênis ereto com a camisa. A
vítima também sentou-se com rapidez, ficando bastante nervosa.

A senhora Maria Leane da Silva Cavalcante Prata, genitora da vítima,
ao retornar da casa de sua vizinha determinou que o réu se retirasse. E, ao conversar com sua
filha, esta confidenciou que “o acusado, em outras oportunidades, havia acariciado a sua
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vagina, dizendo que “era brincadeira de criança e que se ela deixasse, lhe daria dinheiro”
(...)” (fls. 03).

O CREAS – Centro  de  Referência  Especializada  em Assistência
Social oficiou ao Ministério Público (fls. 09/10), anexando cópia das ocorrências realizadas
perante o Conselho Tutelar  da região,  comunicando o fato ocorrido e relatando que o
acusado, que gozava da confiança da mãe da criança,  praticou atos libidinosos com a vítima
e outras crianças (fls. 11/15).

Ainda  no  inquérito,  o  irmão  do  acusado  prestou  declarações
afirmando ser  portador de  sério retardo mental,  embora nunca tenha sido submetido a
nenhum tratamento médico (fls.  38/39).  Após o fato,  ele foi  consultado por psiquiatra,
passando a tomar regularmente medicamento controlado, conforme laudo de fls. 41. 

Laudo Sexológico, concluindo ser a pericianda virgem (fls. 52).

Diante  da  notícia  trazida  as  fls.  38/41,  e  do  pleito  ministerial
constante as fls. 56/verso, a douta magistrada instaurou incidente de insanidade mental do
indiciado e suspendeu o feito, enquanto perdurar o incidente (fls. 57/59). Conforme laudo de
fls. 66/67, o juiz  “a quo”  homologou o incidente, cujo resultado pericial concluiu pela
inimputabilidade (fls. 68).

Denúncia recebida em 03/10/2014 (fls. 93).

Defesa preliminar (fls. 96/98).

Às fls. 99 o magistrado nomeou Expedito Sebastião do Nascimento,
irmão do acusado, como seu curador, para assisti-lo em todos os atos processuais. Nova
defesa  foi  apresentada  requerendo  o  reconhecimento  da  inépcia  da  inicial,  ante  a
inimputabilidade (fls. 107/108).

Termo de audiência com oitiva e interrogatório (fls. 118/124).

Alegações finais  da Promotoria (fls.  126/133) e do curador do
acusado (fls. 135/153).

Às fls. 156/159, o douto magistrado julgou procedente em parte a
denúncia, absolvendo o acusado Antônio Sebastião Sobrinho (art. 386, VI, do CPP), mas
aplicando-lhe a medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de
01 (um) ano até que cesse sua periculosidade, a cargo do Juízo das Execuções Penais,
com base no art. 97 do Código Penal.

Inconformado, o condenado opôs embargos declaratórios de fls.
162/168, alegando omissão contida na decisão atacada.
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O Ministério Público impugnou os embargos, aduzindo inexistir
vícios o que denota sua rejeição (fls. 173/175). Em seguida, o juízo a quo os rejeitou (fls.
176/177).

Tempestivamente,  o  acusado  apelou  arguindo,  preliminarmente,
pela  nulidade da sentença por não enfrentar  as  teses  apresentadas  pela  defesa  e,  no
mérito, pela absolvição com base no art. 386, I, V e VII do CPP (fls. 182/203).

Contrarrazões ministeriais (fls. 207/216).

Instada a se pronunciar no feito, a  douta Procuradoria de Justiça
emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 222/226).

É o relatório. 

V O T O:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O recurso é tempestivo, por ter sido interposto em 08/08/2016
(fls. 180/203), após sentença referente aos embargos declaratórios de fls. 176/177, a
qual os rejeitou, tendo o Ministério Público sido intimado em 15/09/2016, conforme
ciente as fls.  178/verso, o réu através do mandado de fls.  179, em 08/08/2016 e,  o
advogado do réu intimado através de nota de foro publicada no DJE/PB em 04/08/2016
(fls. 178).

Portanto, além de ser adequado e não depender de preparo por se
tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DAS PRELIMINARES

Inicialmente, sustenta o recorrente que a sentença estaria nula, em
razão das  “provas colhidas durante a instrução, facilmente trazem dúvidas quanto a
materialidade, deixando impossível afirmar a autoria da prática de atos libidinosos
para atingir a dignidade sexual da vítima em desfavor do apelante” (fls. 184), usando
como fundamentação  da  sentença  para  impor  a  aplicação  da  medida  de  segurança
apenas o depoimento de uma única testemunha.

Reclama, ainda, que o juízo sentenciante deixou de apreciar as
teses  defensivas  trazidas  nas  alegações  finais,  tais  como  ausência  de  provas  da
materialidade delitiva  e  contradições  presentes  nos  depoimentos,  as  quais  ferem os
princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

No  entanto,  vê-se  nas  razões  apelatórias  que  as  nulidades
aduzidas se confundem com o próprio mérito, eis que são renovadas no decorrer do
recurso, devendo, portanto, serem discutidas conjuntamente, evitando repetição.
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2.1.  DA  FALTA  DE  APRECIAÇÃO  DAS  TESES
DEFENSIVAS

Em  suas  alegações  finais,  o  ora  apelante  suscita  que  a
inimputabilidade afasta o dolo e, por via de consequência o crime, impondo a rejeição
da  denúncia.  As  demais  teses,  de  ausência  de  prova  da  materialidade  delitiva  e
contradição e fragilidade da prova, repita-se, ambas foram renovadas em sede recursal,
e rechaçadas pelo juízo  a quo  quando da análise meritória da sentença atacada, não
cabendo mais, sequer, reanálise desta Corte.

No entanto, como o efeito devolutivo traz de volta ao Tribunal a
apreciação de toda a matéria ali aventada, passo a verificar seu cabimento.

Tal argumento não merece prosperar.

Ora, de uma simples leitura da sentença atacada (fls. 156/158),
percebe-se  que  o  douto  magistrado  rejeitou  as  teses  defensivas,  sob  o  seguinte
argumento:  “não podem prosperar as alegações derradeiras do combativo e sempre
atento advogado de defesa, sendo robusto o conjunto probatório, apto a fundamentar
decreto condenatório livre de dúvidas” (fls. 157).

Assim, não há nenhuma nulidade a ser decretada, vez que, a meu
ver, in casu, a referida fundamentação encontra-se suficiente para considerar suprida a
exigência contida no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988.

Por outro lado, havendo justificativa do Julgador ao firmar sua
convicção, acerca da matéria ali debatida, não necessita se preocupar em dar resposta a
todas as questões levantadas no processo, nem prender-se aos fundamentos indicados
por elas ou a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos trazidos, quando encontrou
motivo suficiente para embasar sua decisão.

Ademais, o exame de cada uma das teses levantadas pela parte,
embora  constitua  exigência  irrecusável  do  princípio  da  obrigatoriedade  de
fundamentação  das  decisões  judiciais,  não  exige  que  o  julgador  adentre
minuciosamente em cada um dos pontos contidos na argumentação, bastando que, para
tanto, dedique suficiente atenção ao assunto, ainda que o enfrentamento da matéria se
dê apenas sucinta ou indiretamente, como foi no caso dos autos.

Preleciona  a  doutrina,  acerca  desse  tema,  que  “Quanto  à
necessidade de enfrentamento de todas as teses apresentadas pela defesa por ocasião
da prolação da sentença, os Tribunais Superiores têm entendido que não há falar em
nulidade  da  sentença  se  ficar  evidenciado  que  todas  elas  foram  apreciadas  pelo
magistrado,  ainda  que  de  maneira  sucinta,  direta  ou  indiretamente.  Embora  seja
necessário que o Magistrado aprecie alegações se, pela própria decisão condenatória,
restar claro que o Julgador adotou posicionamento contrário. Assim, não se tem como
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omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto álibi
apresentado  pelo  acusado,  fundamente  sua  condenação  com  base  em  elementos
probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria.” (Renato
Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal – volume único. 4ª Edição. Salvador:
Editora JusPodivm, 2016, p. 1478).

Destarte,  vê-se  que  o  magistrado  primevo  não  deixou  de  se
manifestar  acerca  das  teses  defensivas,  porém,  ofertou  entendimento  diverso  do
pretendido pela defesa, ensejando indignação e, por consequência, a interposição do
presente recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TENTATIVA  DE  ROUBO
SIMPLES.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA
DE  APRECIAÇÃO  DA  TESE  DA  DEFESA  NAS
ALEGAÇÕES  FINAIS.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO
DA  PRELIMINAR.  APLICAÇÃO  DO  PRINCIPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PENA.
REDUÇÃO  DA  TENTATIVA  NO  MÁXIMO.
OCORRÊNCIA.  REDUÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO  APELO.  Restando  demonstrado  que  as  teses  que  a
defesa  aduziu  nas  alegações  finais  foram  enfrentadas  e
rechaçadas  pelo  sentenciante,  não  há  que  se  falar  em
nulidade da sentença. (…). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00083745620158150011,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  JOÃO  BENEDITO
DA SILVA , j. em 28-07-2016). Destaquei.

"Não há que se falar em nulidade da sentença condenatória,
por  falta  de  apreciação  de  tese  defensiva,  quando  sua
fundamentação, ainda que de forma implícita, adota posição
oposta à pretensão  do   réu". (TJMG - Apelação Criminal
1.0023.10.001278-2/001,  Rel.  Des.(a)  Rubens  Gabriel
Soares,  6ª  CÂMARA    CRIMINAL,  julgamento  em
27/11/2012, publicação da súmula em 04/12/2012).

Com isso,  incabível  a  alegação de nulidade acerca  da falta  de
apreciação de teses suscitadas pela defesa, eis que foram demasiadamente analisadas,
ensejando REJEITAR a nulidade arguida.
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3. DO MÉRITO

Almeja  o  apelante  reformar  a  sentença  que,  apesar  de  tê-lo
absolvido  de  forma  imprópria,  aplicou  medidas  de  segurança  em  razão  de  sua
inimputabilidade,  constatada  mediante  incidente  de  sanidade  mental,  em  anexo,
consubstanciado na ausência de prova da materialidade, eis que inexistem elementos
probatórios  suficientes  para  embasar  a  condenação  imposta,  merecendo  aplicar  o
princípio do in dubio pro reo.

Tenta demonstrar a existência de contradição entre a testemunha
presencial e a genitora da vítima, como forma de considerar dúbias as provas e com
isso absolvê-lo,  sob outro fundamento,  em razão da dúvida supostamente existente,
somando-se a incerteza quanto a própria materialidade delitiva.

3.1.  DA AUSÊNCIA DE  PROVAS  DA MATERIALIDADE
DELITIVA

Aponta que foi mencionada a existência de mancha na vestimenta
do acusado, podendo tratar-se de “sêmen”, porém, não foi realizada perícia em tais peças,
apenas meras especulações, contradizendo o disposto no art. 158 do CPP, que estabelece
“Quando a infração deixar vestígios,  será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não podendo supri-la a confissão do acusado”.

E continua requerendo que as manchas nas vestes não sejam usadas
em desfavor do acusado, exatamente pela ausência de perícia, bem como a suposta ereção
do órgão do denunciado, em razão de sua inimputabilidade, ou seja, incapaz de perceber
sequer tal situação.

Embora não haja perícia nesse sentido, com o fito de desvendar a
existência ou não de sêmen nas roupas do acusado, os elementos de prova trazidas a baila
são suficientes para demonstrar a autoria, bem como a materialidade delitiva, pela própria
natureza do crime e da forma como foi praticado.

Ainda na fase inquisitórial, a vítima declarou que “TONHO chamou
a declarante para fazer “enxerimento”, baixando sua calcinha e colocando a mão no seu
“pipiu”; Que, disse a “TONHO” que aquilo era errado, porque “era enxerimento”, no
que ele respondeu que era brincadeira e já tinha feito com sua vizinha DAIANE e ela
tinha gostado; Que, ele teria feito isso com DAIANE na casa de “compadre Wilson”
(veterinário); Que “TONHO” continuou a se “enxerir” e deitou-se sobre a declarante,
passando  a  esfregar-se  em seu  corpo;  Que,  em determinado momento,  escutou-se  o
barulho de uma motocicleta, no que “TONHO” levantou-se rapidamente de cima da
declarante, sentando-se em uma cadeira próxima, dizendo: “eita, vem gente”; Que, neste
momento entrou em sua residência sua “tia” STELA; Que, ao entrar e ver a situação
STELA a levou para o quarto e perguntou se “TONHO” tinha feito alguma coisa errada,
no que respondeu que não porque ficou com medo e envergonhada; Que, só a tarde
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contou  todo  o  ocorrido  a  sua  mãe;  (…)  esta  foi  a  primeira  vez  que  ele  “fez
enxerimento”;” (fls. 23/24).

Isso, embora tenha sido relatado por uma criança de apenas sete
anos de idade, na época do fato, comprova a existência do crime, tanto com relação a
autoria como a materialidade delitiva.

O laudo sexológico de fls.  52,  embora conclua ser  a  pericianda
virgem, considerando a forma como foi praticado o crime, outro não seria o resultado.
Entretanto, ainda que o réu tenha o fato como “brincadeira de criança” ou “enxerimento”,
ante  a  sua condição de inimputável,  praticou com a vítima ato libidinoso diverso da
conjunção carnal, não restando dúvidas quanto a existência de todas as circunstâncias do
tipo.

Desse  modo,  incabível  a  alegação  de  ausência  de  prova  da
materialidade, motivo pela qual a REJEITO.

3.2. DA CONTRADIÇÃO OU FRAGILIDADE DA PROVA E
DEPOIMENTOS

Afirma  que,  ante  ao  princípio  acusatório,  caberia  ao  Ministério
Público ilustrar os autos com provas materiais da imputação, o que não ocorreu, valendo-
se de prova “frágil, contraditória, carregada de achismos, idiossincrasias e conjecturas,
impingindo a absolvição a teor do artigo 386 V e VII do CPP. Como dito, a infante/vítima,
quando  indagada  de  forma  autoritária  e  rude  pela  investigadora/testemunha  e  sua
própria genitora, afirmou nada ter ocorrido” (fls. 190).

Sustenta  que  a  testemunha  presencial  se  contradisse  em  vários
momentos, não sendo firme em seus depoimentos, ensejando a fragilidade desta prova,
assim com a convicção da fantasia por ela criada acerca dos fatos.

Por fim, afirma que “ninguém nunca tinha visto ou ouvido falar de
qualquer ato libidinoso de parte do acusado, em que pese a pequenez da cidade, e o
hábito de brincar com crianças ser constante a décadas” (fls.  200),  e conclui  que o
“conjunto probatório é bastante precário para embasar uma condenação, prevalecendo
sobremaneira a dúvida. Em situações como essa, em que a autoria e a materialidade não
restaram cabalmente demonstradas, a única solução admitida é a absolvição do réu” (fls.
202).

A testemunha presencial, a senhora Maria Stela Freitas Nunes,  ao
depor na delegacia (fls. 21), afirmou que  “(…) é de costume a depoente frequentar a
residência de Leane e, no dia 18 de agosto de 2012, num dia de sábado, por volta das
10hs30min,  a depoente foi  até a casa de Leane,  e  ao empurrar a porta de entrada,
deparou-se com o individuo conhecido por “ANTÔNIO DE ZEZÉ”, deitado por cima da
menor Ana Clara, presenciando a depoente que o vestido da menor estava na altura do
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pescoço e, rapidamente, o ANTÔNIO DE ZEZÉ pulou de cima da menor, foi quando a
depoente presenciou que o mesmo estava com o pênis em ereção, pois, detectava-se isso
claramente, haja vista que o indivíduo vestia uma bermuda, a qual apresentava uma
mancha abaixo do zipper; QUE presenciou também quando o ANTÔNIO DE ZEZÉ ficou
pasmo com a chegada da depoente, sentando rapidamente em uma cadeira de balanço
que se encontrava ao lado do sofá onde deitara com a menor; QUE, a menor Ana Clara,
nesta ocasião, sentou-se rapidamente e baixou o vestido e ficou bastante nervosa; (…).

Já em juízo, esta falou que “(…) que a depoente empurrou a porta e
na sala se deparou com o acusado deitado sobre a vítima no sofá; que nesse instante o
acusado deu um pulo e sentou-se na cadeira e a vítima se levantou ajeitando a roupa; que
de imediato em virtude da luminosidade do ambiente não deu para ver se a vítima estava
com o vestido levantado, mas pelo fato dela ter ajeitado a roupa logo depois concluiu que
ela estava com a roupa levantada; que saiu imediatamente do local para chamar a mãe
da vítima que estava na casa da sogra que fica vizinha; que ao retornarem o acusado
ainda estava sentado na cadeira e percebia-se claramente que ele estava excitado e com
manchas na bermuda, possivelmente de ejaculação; que a mãe da vítima pediu que ele
fosse  embora;  que  no  momento  a  vítima  não  falou  nada;  que  a  depoente  já  tinha
orientado a mãe da vítima a ter cuidado, pois já tinha visto o acusado lá outras vezes e a
depoente desconfiava do comportamento do acusado, pois ele constantemente gostava de
ficar nos locais onde havia criança; (…) que a depoente saiu da casa da vítima e retornou
cerca de uma hora depois; que ao retornar a casa da vítima a menina esclareceu na
presença da mãe que o acusado havia acariciado o órgão sexual dela prometendo dá
dinheiro e  que ele  já teria feito  isso outras vezes;  que depois  desse  fato a depoente
conversou com outras crianças e algumas delas confirmaram que o acusado costumava
brincar de toca e quando pegava as crianças se esfregava nelas (…)” (fls. 119).

A senhora Maria Leane da Silva Cavalcante Prata, mãe da vítima,
afirmou em juízo que:  “(…) que quando Estela chegou na casa da sogra da depoente
disse que foi até a casa da depoente e quando entrou viu o acusado sentar rapidamente na
cadeira, tendo observado que ele estava excitado; que Estela também disse que o acusado
ficou muito desconfiado e que Ana Clara estava com o vestido levantado até o pescoço;
que saiu correndo imediatamente de volta para casa e quando chegou o acusado ainda
estava sentado na cadeira, mas a depoente pode constatar que ele ainda estava excitado;
que o acusado estava com uma camisa branca e um shorte jeans claro e mesmo percebeu
que ele ainda estava excitado; que apenas pediu para ele se retirar pois tem conhecimento
que ele possui problemas mentais e as vezes fica agressivo; que ele se levantou da cadeira
e puxou a camisa para cobrir  o órgão sexual; que a todo tempo o acusado tentava
esconder sua ereção; que Estela acompanhou a depoente e depois que o acusado foi
embora a depoente questionou sua filha, mas ela não quis responder nada; que depois que
Estela foi embora sua filha conversou e informou que o acusado tinha pedido para ela
levantar a roupa e deitado por cima dela, prometendo que quando tivesse dinheiro daria
alguma coisa; que na época sua filha não sabia diferenciar o órgão sexual feminino do
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masculino, mas nas palavras dela foi dito que ele não chegou a colocar o pipiu dele para
fora, apenas se deitou por cima dela e passou a mão no pipiu dela; que a vítima também
disse que ele não chegou a tirar a calcinha, apenas levantou o vestido; que pelo relato de
sua filha o acusado acariciou as partes íntimas por cima da calcinha; (…) se recorda que
realmente percebeu uma manha na roupa do acusado; que o acusado tinha por hábito
ficar  agarrando  sua  filha  na  praça,  mas  como  brincadeira;  que  depois  que  tomou
conhecimento do fato resolveu denunciar o CRAS e depois na Delegacia (…)” (fl. 120).

Não vislumbro contradições nos depoimentos colhidos, sobretudo,
por terem sido pronunciados em épocas que distam quase dois anos, o que resulta em
falhas aceitáveis de memória, mas não demonstram as contradições alegadas, por haver
similitude nas declarações contidas nos autos.

Os fatos aduzidos na esfera policial e ratificados em juízo, enseja
veracidade capaz de influir no livre convencimento do magistrado, firmando assim sua
decisão, a qual considerou existir o fato, porém, sem necessidade de condenação, apenas e
tão somente a aplicação de medida de segurança, no sentido de tratar o inimputável.

Acerca da matéria, o Professor Guilherme de Souza Nucci afirma
que:  “Quando for  cabível,  aplica-se,  na  sentença absolutória,  medida de  segurança,
destinada ao inimputável. É a chamada sentença absolutória imprópria,  quando o juiz
reconhece não ter havido crime, por ausência de culpabilidade, mas, por ter o acusado
praticado um injusto penal (fato típico e antijurídico), no estado de inimputabilidade,
merece ser sancionado, com a finalidade de não tornar a perturbar a sociedade. Daí por
que  se  sustenta  que  a  medida  de  segurança  é  uma  espécie  de  sanção  penal,  cuja
finalidade não é castigar ou simplesmente reeducar o acusado, mas curá-lo, pois se trata
de um doente mental. Por ser medida constritiva da liberdade, não deve ser aplicada
senão após o devido processo legal. Justamente em virtude disso considera-se a sentença
que aplica como absolutória imprópria” (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5ª
Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 670). Destaquei

Quanto ao incidente de sanidade mental, Guilherme de Souza Nucci
completa que: “É o procedimento incidente instaurado para apurar a inimputabilidade ou
a  semi-imputabilidade  do  acusado,  levando-se  em  conta  a  sua  capacidade  de
compreensão do ilícito ou de determinação de acordo com esse entendimento à época da
infração penal. Tal medida justifica-se, uma vez que não é possível a condenação, com a
consequente aplicação de pena, ao inimputável (art. 26, CP). Este, assim reconhecido à
época do crime,  deve ser absolvido (art.  386,  parágrafo único,  III,  CPP),  recebendo
medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal, embora nitidamente voltada ao
tratamento e cura do enfermo. (…) O inimputável é capaz de cometer um injusto penal,
isto é, algo não permitido pelo ordenamento (fato típico e antijurídico), mas não merece
ser socialmente reprovado, por ausência de capacidade de entendimento do ilícito ou de
determinação de agir conforme esse entendimento. Cabe-lhe, ao invés da pena, típica
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sanção penal aplicável aos criminosos, a medida de segurança, espécie de sanção voltada
à cura e ao tratamento.” (Ob. cit., pp. 377/378).

Diante  disso,  vê-se  que  agiu  acertadamente  o  juízo  a  quo,  ao
absolver o réu impropriamente e aplicar-lhe medida de segurança pelo prazo de um ano,
como forma de tratar a enfermidade, embora de caráter permanente, do inimputável, nos
termos do art. 101 da Lei 7.210/1984 (Lei das Execuções Penais).

A douta Procuradoria de Justiça, com bastante propriedade, opina
pela confirmação do decreto absolutório impróprio, exatamente por entender a existência
de elementos constantes nos autos que demonstram a veracidade dos fatos aduzidos na
denúncia, opinando pelo desprovimento recursal (fls. 222/226).

Por tudo isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença integralmente.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito  da  Silva,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal.
Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  (Relator),  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos  (Revisor)  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  desembargador).  Ausente  temporariamente  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 15
de Agosto de 2017.

João Pessoa, 17 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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