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APELANTE: José Arimatéia da Fonseca Martins
ADVOGADO: Genivando da Costa Alves
APELADO: Justiça Pública Estadual

Penal  e  Processual  Penal  –  Crime  contra  a  vida.  Homicídio
tentado.  Inimputabilidade  reconhecida  em  primeira  instância.
Absolvição  imprópria.  Aplicação  de  medida  de  segurança  de
internação.  Insurgência  defensiva.  Modificação  para  tratamento
ambulatorial.  Impossibilidade.  Crime  punido  com  reclusão.
Inteligência do art. 97 do Código Penal. Manutenção da sentença
a quo. Desprovimento do recurso.

- Tratando-se  de  delito  punido  com  pena  de  reclusão  e
havendo  elementos  técnicos  suficientes  para  atestar  a
periculosidade do agente, deve este ser submetido à internação,
em atenção à função social da medida de segurança, que além
de preocupar-se com ressocialização do acusado, visa também a
incolumidade pública.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e, em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por  José Arimatéia da
Fonseca Martins (f. 123) em face da sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Mista da
Comarca  de  Cuité/PB  que,  diante  de  sua  inimputabilidade,  julgou  improcedente  a
denúncia, absolvendo-o pela prática do delito insculpido no art.  121, caput1,  c/c 14,
1 CP – Art. 121. Matar alguem:
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inciso II2, ambos do Código Penal, aplicando-lhe, todavia, a medida de segurança de
internação pelo prazo mínimo de 3 (três) anos (fs. 119/121).

Quanto aos fatos, narra a vestibular acusatória que no dia 29 de
setembro de 2010, por volta das 17:00hrs, na cidade de Cuité/PB, a vítima José Fausto
de Andrade, retornava do trabalho, em direção a sua residência,  em companhia da
testemunha Normando Soares Pontes.

Aduz  que,  no  dia,  hora  e  local  supracitados,  a  vítima  e  sua
companhia foram abordadas pelo apelante, pilotando uma motocicleta, marca Honda,
modelo Fan, cor preta, o qual indagou destes, se os mesmos haviam encontrado na
estrada, a tampa do tanque de combustível de sua motocicleta.

Relata que diante da negativa, vítima e testemunha continuaram
seu trajeto e, José Arimatéia seguiu viagem em direção ao sítio Bujari.

Descreve  que  instantes  depois,  o  apelante  voltou  a  abordar  a
vítima e a testemunha Normando, desta feita de arma de fogo em punho, determinando
que José Fausto retirasse sua vestimenta para que pudesse revistá-lo, no intuito de
certificar-se se ele, de fato, havia recolhido, no caminho, a tampa de combustível de
sua moto.

Destaca em adição, que antes mesmo de a vítima se despir, José
de Arimatéia, ora apelante, apontou a espingarda em direção a sua cabeça e efetuou
um disparo, contudo, sem concretizar seu objetivo, haja vista que o disparo não atingiu
José  Fausto,  frise-se,  por  circunstâncias  alheias  a  sua  vontade,  só  não  efetuando
outros disparos em razão de a arma utilizada no crime só comportar um único disparo
por vez, haja vista tratar-se de espingarda de fabricação caseira.

Informa, outrossim, que não satisfeito, José sacou de uma faca
peixeira e investiu contra a vítima, ameaçando-a, fugindo, em seguida, com destino ao
Sítio Bujari, local onde foi preso em flagrante (fs. 02/04).

Em  seu  arrazoado  a  d.  Defesa,  pugna  basicamente,  pela
substituição da medida de segurança de internação para a de tratamento ambulatorial,
sob o fundamento de que esta se mostra suficiente a sua recuperação (fs.132/139).

Contrarrazões pelo  não provimento do recurso,  mantendo-se a
sentença tal como proferida (fs. 143/145).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento recurso
(fs. 149/156).

É o relatório.

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.
2 CP – Art. 14 – Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[…];
II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Conheço do recurso de apelação, porquanto próprio, tempestivo e
regularmente  processado,  estando  presentes,  assim,  os  pressupostos  para  sua
admissão.

Não foram arguidas preliminares. Outrossim, não vislumbramos a
ocorrência de nulidades que devam ser declaradas de ofício, razão pela qual passamos
ao exame do mérito recursal.

Pois bem. Após analisar as razões recursais da combativa defesa,
as contrarrazões Ministeriais, bem como o esclarecedor parecer da d. Procuradoria-
Geral de Justiça e, atento aos elementos coligidos, temos que o presente recurso não
merece ser provido, pelos motivos que declinamos.

De  início,  registramos  que  a  materialidade  e  autoria  delitivas
restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, em especial
pela  confissão do próprio  agente,  corroborada pelas  palavras  da  vítima,  tanto  que
quanto a este aspecto nem mesmo se insurgiu a combativa defesa, pelo que a tenho
como incontroversa.

Pretende  a  defesa,  contudo,  como  relatamos,  a  alteração  da
medida de segurança imposta ao acusado, em virtude de sua absolvição imprópria,
argumentando que o tratamento ambulatorial vem atingindo excelentes resultados, pelo
que desnecessário submeter o agente a qualquer tipo de internação.

Entretanto,  no  que  tange  à  medida  de  segurança  aplicada,
entendemos que a r. sentença não merece nenhum reparo quanto ao aspecto.

Registre-se, por oportuno, que a medida de segurança, em nosso
sistema penal, constitui reação do ordenamento à periculosidade revelada pelo agente
na prática do injusto penal.

Na  aplicação  da  medida  de  segurança,  deve-se  analisar  a
periculosidade do agente sob dois aspectos: o diagnóstico de perigoso, proferido em
exame psiquiátrico, e a relação desse diagnóstico com sua potencialidade criminosa.

Em casos como o presente, a teor do escólio de Guilherme de
Souza Nucci3, deve-se entender a medida de internação como sendo:

[…] “uma forma de sanção penal,  com caráter  preventivo e curativo,
visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal,
inimputável  ou  semi-imputável,  mostrando  periculosidade,  torne  a
cometer outro injusto e receba tratamento adequado" […]. 

O  Código  Penal  prevê,  em  seu  artigo  96,  duas  espécies  de
medida de segurança aplicáveis, a saber:

3 (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 4ª ed. rev. atual. ampl. - São Paulo: RT,
2003, p. 347).
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CP – Art. 96. As medidas de segurança são: (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
I – Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à
falta, em outro estabelecimento adequado; (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
II  –  sujeição  a  tratamento  ambulatorial.   (Redação dada  pela  Lei  nº
7.209, de 11.7.1984)

Essas  espécies  são  aplicadas  de  acordo  com  o  artigo  97  do
Código Penal, que determina que, se o réu for inimputável, é aplicável a ele a medida
de segurança de internação. Entretanto, se a pena cominada ao fato previsto como
crime for a detenção, o juiz pode, diante da menor periculosidade do agente no caso
concreto, submetê-lo a tratamento ambulatorial. Confira:

CP – 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.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Como  se  vê,  o  legislador  optou  por  só  deixar  espaço  à
discricionariedade do juiz nos crimes apenados com detenção, em que se deve avaliar
o grau de periculosidade do agente na definição da espécie de medida de segurança
aplicável. Nos fatos previstos como crimes puníveis com reclusão, impõe-se ao juiz a
aplicação da internação.

Nesse sentido já decidiu o Pretório Excelso4:

MEDIDA  DE  SEGURANÇA  –  INTERNAÇÃO  –  TRATAMENTO
AMBULATORIAL  –  INIMPUTÁVEL  –  DEFINIÇÃO.  TANTO  A
INTERNAÇÃO  EM  HOSPITAL  DE  CUSTODIA  E  TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO  QUANTO  O  ACOMPANHAMENTO  MEDICO-
AMBULATORIAL  PRESSUPÕEM,  AO  LADO  DO  FATO  TIPICO,  A
PERICULOSIDADE,  OU  SEJA,  QUE  O  AGENTE  POSSA  VIR  A
PRATICAR  OUTRO  CRIME.  TRATANDO-SE  DE  INIMPUTÁVEL,  A
DEFINIÇÃO  DA  MEDIDA  CABÍVEL  OCORRE,  EM  UM  PRIMEIRO
PLANO, CONSIDERADO O ASPECTO OBJETIVO – A NATUREZA DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PREVISTA PARA O TIPO PENAL.
SE O E DE RECLUSÃO, IMPÕE-SE A INTERNAÇÃO. SOMENTE NA
HIPÓTESE  DE  DETENÇÃO  E  QUE  FICA A CRITÉRIO  DO  JUIZ  A
ESTIPULAÇÃO,  OU  NÃO,  DA  MEDIDA  MENOS  GRAVOSA  –  DE
TRATAMENTO AMBULATORIAL.  A RAZÃO DE SER DA DISTINÇÃO
ESTA NA GRAVIDADE DA FIGURA PENAL NA QUAL O INIMPUTÁVEL
ESTEVE ENVOLVIDO, A NORTEAR O GRAU DE PERICULOSIDADE –
ARTIGOS 26, 96 E 97 DO CÓDIGO PENAL. (grifamos).

Sem destoar, eis o STJ5:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO

4 (HC 69375, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 25/08/1992, DJ 18-09-
1992 PP-15409 EMENT VOL-01676-01 PP-00173 RTJ VOL-00143-02 PP-00589) 

5 (AgRg no AREsp 603.303/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
20/09/2016, DJe 30/09/2016)
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ESPECIAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO. DELITO PUNIDO
COM RECLUSÃO.  INTERNAÇÃO.  OBRIGATORIEDADE. REEXAME
DE  PROVAS.  DESNECESSIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.  "A mens legis do artigo 97 do Código Penal consiste em impor,
como regra, a internação aos inimputáveis na hipótese de delitos
punidos com reclusão – como  na espécie (tráfico de drogas) -, e
somente facultar o tratamento ambulatorial – atribuindo-se ao juiz
certa discricionariedade  - aos casos punidos com detenção, sendo
cabível, nesta última hipótese, a averiguação da periculosidade do
agente para respaldar a adoção de uma medida ou de outra, à luz
do princípio do livre  convencimento motivado"  (HC 335.665/SP,
Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
DJe 06/11/2015).
2. O acolhimento da pretensão recursal do  Parquet não dependeu do
revolvimento  das  provas  carreadas  aos  autos,  porquanto  a  tese
defendida nas razões do apelo raro – impossibilidade do deferimento de
medida de segurança em caráter ambulatorial a sentenciado incurso em
delito punido com pena de reclusão –, é eminentemente jurídica.
Agravo regimental desprovido. (grifamos).

Quanto  ao  aspecto,  vale  mencionar  ainda  jurisprudência  do
Tribunal Paraibano6, que segue nos seguintes termos:

CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO  –  Furto  qualificado  –  Absolvição
imprópria – Medida de segurança – Internação pelo prazo de um
ano –  Apelo  –  Preliminar  –  Inépcia  da  denúncia  –  Inocorrência  –
Rejeição  –  Mérito  –  Substituição  da  internação  por  tratamento
ambulatorial – Impossibilidade – Necessidade da medida verificada
no  caso  concreto  –  Detração  penal  –  Competência  do  Juízo  da
Execução Penal – Desprovimento do recurso.
–  Não  é  inepta  a  denúncia  que  contém  a  descrição  dos  fatos,  a
qualificação dos réus e demais elementos necessários à compreensão
da  acusação  deduzida,  possibilitando  o  amplo  exercício  da  defesa
técnica.
 –  O conjunto probatório  acostado aos autos  se mostra suficiente  a
demonstrar  a  necessidade  da  medida  de  internação  pelo  prazo
mínimo de um ano, vez que, além se tratar de crime apenado com
reclusão,  consta  que  o  inimputável  já  fazia  tratamento
ambulatorial,  o  que  não  o  impediu  do  cometimento  dos  delitos
praticados.
-  "A medida  de  segurança  de  internação  não  tem  como  único
escopo  evitar  que  o  autor  da  infração  volte  a  delinquir,  mas,
também,  e,  principalmente,  que  o  inimputável  receba  o  devido
tratamento até que seja atestada a cessação de sua periculosidade
(...)" (TJ-RJ  –  APL:00970905420108190001  RJ  0097090-
54.2010.8.19.0001,  Relator:  DES.  PAULO  SÉRGIO  RANGEL  DO
NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/04/2014, TERCEIRA CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2014. (grifamos).

6 (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00007616420088150161,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, j. em 13-09-2016)
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Outra7:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO  NA  FORMA
TENTADA.  FURTO  NOTURNO.  TENTATIVA  DE  ESTUPRO  E
RESISTÊNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  APLICAÇÃO  DE
MEDIDA  DE  SEGURANÇA  DE  INTERNAÇÃO.  APELANTE  01.
ASSISTENTE  DE  ACUSAÇÃO.  DEFEITO  DE  REPRESENTAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  INSTRUMENTO  PROCURATÓRIO  VÁLIDO.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  RECURSO.  APELANTE  02.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  SUPLICA  PELA  APLICAÇÃO  DE  TRATAMENTO
AMBULATORIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  CRIME  PUNIDO  COM
RECLUSÃO. REDUÇÃO DO PERÍODO MÍNIMO DE CUMPRIMENTO
DA  MEDIDA  DE  SEGURANÇA.  ART.  96  DO  CÓDIGO  PENAL.
PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.  PARÂMETRO.  PRÁTICA  DE
DIVERSOS  DELITOS  E  PROBABILIDADE  DE  COMETER  NOVOS
CRIMES.  IMPOSIÇÃO  DO  PERÍODO  MÁXIMO.  NECESSIDADE.
APLICAÇÃO  DA  DETRAÇÃO  À  MEDIDA  DE  SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO
PENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- 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 manifesta-se a respeito do pleito. (grifamos).

Assim, tendo o apelante praticado o delito previsto no artigo 121,
caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, punível com reclusão, conclui-se que o
requerimento de conversão da internação em tratamento ambulatorial  não pode ser
deferido, conforme a inteligência do citado art. 97, Código Penal.

Logo,  vista  sob  qualquer  ângulo,  não  merece  prevalecer  a
pretensão recursal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal  dele  participando  os

7 (TJPB  –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00008127020118150161,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 09-06-2016)
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Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  (com
jurisdição limitada), relator,  Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da
Cunha Ramos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz
de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 17 de agosto de 2017.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

7/7
AC 0000731-58.2010.815.0161_4(Art. 121, caput, c.c 14 do CP - Inimputabilidade - Internação -

Apelação - Tratamento ambulatoria).doc


