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APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO  IMPRÓPRIA.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  DECISÃO  INCOMPATÍVEL  COM  AS
PROVAS  DOS  AUTOS.  NÃO  ACATAMENTO.
INIMPUTABILIDADE  COMPROVADA  MEDIANTE
PROVA  TÉCNICA  (ART.  26,  CAPUT,  DO  CÓDIGO
PENAL). APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE
INTERNAMENTO  (ART.  97,  CÓDIGO  PENAL).
ABSOLVIÇÃO  IMPRÓPRIA  QUE  SE  IMPÕE.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO 

 A  absolvição por  inimputabilidade do acusado constitui
sentença absolutória imprópria,  a qual impõe a aplicação de
medida de  segurança,  razão por  que  ao  magistrado incumbe
proceder  à  análise  da  pretensão  executiva,  apurando-se  a
materialidade  e  autoria  delitiva,  de  forma  a  justificar  a
imposição da medida preventiva. 

 Comprovada  a  autoria  e  materialidade  do  delito,  bem
como caracterizada a excludente da culpabilidade em razão da
inimputabilidade  do  agente  que,  por  doença  mental,  era  ao
tempo da ação incapaz de entender o caráter criminoso do fato
ou de determinar-se de acordo com este entendimento, impõe-se
a aplicação da medida de segurança.

 No processo penal moderno o juiz não está mais jungido
ao obsoleto regime da prova legal ou axiomática, cabendo-lhe,
ao reverso, apreciar com ampla liberdade as provas e julgar
segundo a sua livre convicção. Precedentes.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificada.



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela representante do
Ministério Público,  em exercício na 4ª Vara Criminal da Comarca de Campina
Grande,  objetivando reformar a r.  sentença de fls.  145/149,  no que concerne à
absolvição  imprópria  do  acusado,  em  razão  do  reconhecimento  da  sua
inimputabilidade penal. 

Segundo  pode  ser  constatado  nos  autos, o  apelado  Fabianni
Walser Dantas Romualdo foi preso em flagrante e denunciado porque, no dia 20 de
maio de 2013, no Bairro da Prata, na cidade de Campina Grande-PB, “subtraiu
para si variados bens que se encontravam no interior do veículo pertencente à pessoa
de Adenauer Henrique Cesário”, conforme aduz a inicial de fls. 02/03.

Denúncia  recebida  em  11/06/2013  –  fl.  35.  O  feito  seguiu
regular trâmite tendo o réu sido citado para responder aos termos da denúncia,  (fls.
38/41).  Em  audiência  (Termo  de  fls.  65/66),  foram  ouvidas  a  vítima  e  algumas
testemunhas, tendo a defesa se manifestado pela revogação da prisão preventiva. 

Em  parecer  de  fl.  70,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
Deferimento  da  liberdade  Provisória  do  acusado,  tendo  o  MM. Juiz  de  Direito  Dr.
Vandemberg  de  Freitas  Rocha,  às  fls.  72/73, revogado  a  prisão  preventiva,
aplicando ao acusado medidas cautelares.

Em 30/10/2013, ocorreu a continuação da audiência de Instrução
e Julgamento, sendo ouvida outra testemunha e o réu interrogado (Termo de fls. 96/97 –
Mídia fl. 98).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público se manifestou
pela  CONDENAÇÃO do  acusado  na  pena  cominada  à  espécie  (fls.  100/102).  Já  a
defesa requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental, do acusado por
ser aquele usuário de drogas (fls. 105/107), tendo o Ministério Público se pronunciado
pelo deferimento do pedido (fls. 109).

Após Laudo de fls. 117/122, devidamente intimado, o Ministério
Público RATIFICOU suas alegações finais, às fl. 125. 

Por  sua  vez,  a  defesa  requereu  que  “lhe  seja  reconhecida  a
ausência  de  autodeterminação do denunciado frente  ao  caráter  ilícito  do  evento  em
apuração, em face da gravíssima condição de dependente químico […] que lhe seja
reconhecida a ausência de autodeterminação, para determinar medida de segurança na
modalidade  de  tratamento  especializado  de  desintoxicação  ambulatorial  e/ou
internação”. Pleiteou também, caso o pedido anteriormente formulado fosse indeferido,
que fosse aplicada a menor das penas possíveis.

Na sentença, fls. 145/149, o MM. Juiz de Direito, Dr. Fabrício
Meira Macedo, julgou procedente em parte a denúncia e reconheceu a causa excludente
de culpabilidade prevista no art. 26 do CP (inimputabilidade do agente), absolvendo o



ora apelado com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, aplicando-lhe na forma do
art.  97  do  Código  Penal,  MEDIDA DE  SEGURANÇA DE  INTERNAÇÃO em
hospital  de  custódia,  pelo  prazo  mínimo  de  03  (três)  anos,  na  Penitenciária
Psiquiátrica Forense, nesta capital.

Irresignada com tal providência, a Promotora de Justiça,  Dra.
Maricelly  Fernandes  Vieira,  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.  154/160),
argumentando, em suas razões, resumidamente, que a sentença é incompatível com as
provas  carreadas  aos  autos,  em  especial  ao  laudo  de  insanidade  mental,  agindo  o
julgador erroneamente ao lavrar sentença absolutória imprópria em favor do acusado, ao
considerá-lo inimputável. Por fim, requer a reforma do veredicto guerreado, visando
considerar o acusado como imputável e consequentemente, condená-lo às penas do
art. 155, caput, do CP.

Contrarrazões, pela defesa do réu, às fls. 164/171.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça em parecer
da lavra do Dr. José Roseno Neto - 2º Procurador de Justiça Criminal em substituição,
opinou pelo PROVIMENTO do apelo (fls. 194/196).

É o relatório.

VOTO: 

Conheço  do  recurso,  vez  que  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade e processamento.

Da  leitura  da  insurgência  recursal,  verifica-se  que  o  Parquet
centra a sua irresignação no argumento de que há elementos no laudo pericial que põem
em dúvida a inimputabilidade do recorrido. Afirmando que o Magistrado reconheceu,
em decisão  interlocutória  de  fls.  123,  a  imputabilidade  do  acusado  e,  na  sentença,
erroneamente,  considerou  aquele  inimputável,  lavrando  decreto  de  absolvição
imprópria. 

Não merece provimento o recurso ministerial,  pois o conjunto
probatório - provas testemunhais, laudo pericial produzido, bem como as características
pessoais do acusado -, demonstra que o réu era, ao tempo do fato, despido da plenitude
de suas faculdades mentais, sendo, pois, inimputável.

Acresço  que  o  agente  ministerial,  ao  se  insurgir  em face  do
laudo pericial em questão, fez alusão tão somente ao parecer psicológico, asseverando
que inexiste neste um juízo de certeza acerca da ausência de capacidade do réu.

Entrementes, atesta o exame pericial, fls. 117/1120, in verbis:

“Dada as informações obtidas no transcorrer da citada avaliação psiquiátrica
o  examinado em questão  é  portador  de  uma toxicomania  e  portanto  uma
dependência química em razão do uso continuado e progressivo de drogas
ilícitas o que levou a uma progressiva mudança de comportamento e uma
vontade irreprimível de usar as drogas de forma repetitiva juntamente com a
sua  dificuldade  em  controlar  essa  utilização  persistente  apesar  das
consequências danosas  e  no sentido de conseguir  estes  produtos passou a
praticar ilícitos penais normalmente roubo, assaltos, etc, o qual encontra-se
respondendo  judicialmente  pelos  seus  atos,  inserido  neste  contexto



observando  suas  condutas  nos  processos  de  nº  00068924420138150011  e
00077235820148150011, respectivamente”.

Adiante, assevera o perito, no esclarecimento dos quesitos que
faz ao Ministério Público, fls. 121/122:

Em sendo o acusado usuário de droga era inteiramente capaz de entender o
caráter criminoso do fato, porém não de determinar-se de acordo com esse
entendimento, isto levando-se em consideração as capacidades intelectivas e
volitivas, pois não havia comprometimento da sua capacidade intelectiva para
saber que a sua ação era um ilícito penal,  entretanto não tinha capacidade
volitiva, ou seja, de auto governar-se para frear esta ação, ou seja, a sua
capacidade de auto capacitação estava seriamente comprometida”.g.n.

Ressalte-se que, o Magistrado primevo, ao proferir a sentença 
destaca que:

“O  acervo  probatório  se  traduz,  pois  num  conjunto  probatório  robusto,
fazendo  surgir  convencimento  induvidoso  acerca  da  concorrência  do
denunciado no crime de furto descrito na denúncia.
Vigora  no  processo  penal  moderno  o  Princípio  do  Livre  Convencimento
Motivado, pelo qual ao magistrado cumpre apreciar com ampla liberdade as
provas e julgar segundo sua livre convicção: 
[…] 
As  informações  trazidas  pelo  inquérito  policial  podem  e  devem  ser
convocadas para fundamentar a decisão condenatória quando suportadas pela
prova produzida no contraditório: 
[…]
os indício encontram igual valoração entre os meios de prova, legítimos e
legais,  existentes  em  nosso  ordenamento  jurídico,  devendo,  sim,  serem
apreciados  e  usados,  quando  servirem  de  fonte  à  formação  da  culpa  ou
inocência  do  inculpado,  mormente  quando  não  confrontados  por  contra
indícios: 
[…]
O laudo do incidente de insanidade mental de fls. 117/120, esclarecido pelo
expediente de fls. 121/122, conclui que, por ser toxicômano, viciado no uso
progressivo de várias drogas, o denunciado que lhe impediu inteiramente de
se autodeterminar de acordo com o entendimento que tinha sobre o caráter
criminoso de sua conduta. 
Com efeito, disse o expert que o acusado era inteiramente capaz de entender o
caráter criminoso do fato, porém não de autodeterminar-se de acordo com
esse entendimento, afirmando ipsis litteris: “Em sendo o acusado usuário de
droga era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato, porém
não de determinar-se de acordo com esse entendimento, isto levando-se em
consideração  as  capacidades  intelectivas  e  volitivas,  pois  não  havia
comprometimento da sua capacidade intelectiva para saber que a sua ação era
um ilícito penal, entretanto não tinha a capacidade volitiva, ou seja,  a sua
capacidade de auto capacitação estava seriamente comprometida” - fl. 121.

Diante do resultado da prova pericial, com base no princípio do
livre convencimento motivado, o douto Magistrado acatou a tese da defesa levantada
por ocasião de suas alegações finais, reconhecendo a inimputabilidade do denunciado,
diante de sua inteira incapacidade de se autodeterminar, na forma do que prevê o caput
do art. 26 do CP. E, em atenção ao disposto no art. 97 do Código Penal e nos moldes
do que prescreve o art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, aplicou ao
acusado medida de segurança de internação em hospital de custódia, pelo prazo
mínimo de 03 (três) anos.

Destarte, uma vez que devidamente atestada, por perito oficial, a



incapacidade do acusado em compreender e portar-se contrário ao ato ilícito, em cotejo
com  as  provas  obtidas,  concluo  que  as  ações  praticadas  pelo  réu  não  podem  ser
invocadas visando à responsabilização penal do agente, haja vista que demonstrado que
a lógica que norteava suas ações e seu raciocínio partia de uma premissa viciada pela
inimputabilidade.

Nessa linha, os seguintes julgados:

“Em sede de inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o
critério  biopsicológico normativo.  Dessa maneira,  não  basta  simplesmente
que o agente padeça de alguma enfermidade mental, faz-se mister, ainda, que
exista  prova  (v.g.  perícia)  de  que  este  transtorno  realmente  afetou  a
capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou
de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do
fato, i.e.,  no momento da ação criminosa”.(STJ, HC 33401/RJ, Min. Felix
Fischer, 5ª T., DJ 3/1112004, p. 212). 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO.
INIMPUTABILIDADE  DO  RÉU  RECONHECIDA  NA  SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO  IMPRÓPRIA.  SENTENÇA  MANTIDA.  A  dependência
química que configura a inimputabilidade ou semi-imputabilidade é a  que
seriamente  compromete  a  capacidade  do  indivíduo  de  entendimento  do
caráter ilícito do fato e autodeterminação de acordo com esse entendimento.
A inimputabilidade está vinculada à culpabilidade e não à tipicidade de sua
conduta, pois que esta verifica se o fato praticado pelo agente se ajusta àquele
abstratamente descrito na lei penal. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação
Crime Nº 70064638646, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 11/06/2015) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA O  PATRIMÔNIO.  FURTO
QUALIFICADO  PELO  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO.
AFASTAMENTO  DA QUALIFICADORA.  REJEIÇÃO.  MODIFICAÇÃO
DA  MEDIDA  DE  SEGURANÇA  APLICADA.  DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA  IMPRÓPRIA.
Confirmadas  a  materialidade  e  autoria  delitivas,  bem  como  a
inimputabilidade do acusado à época do fato, correta a sua absolvição
imprópria. [...] Adequada a aplicação da medida de segurança de internação,
com alta progressiva, tendo em vista que o fato cometido pelo réu é previsto
como crime punível com reclusão, nos termos do art. 97 do CP. Apelação
desprovida.  (Apelação  Crime  Nº  70071889968,  Sétima  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Dalto e Cezar, Julgado em
07/02/2017) g.n.

Portanto,  verifica-se  que,  na  hipótese  vertente,  as  provas
encartadas aos autos, sobretudo o laudo pericial, demonstram que o recorrido, ao tempo
da  ação,  estava  impedido  inteiramente  de  se  autodeterminar  de  acordo  com  o
entendimento que tinha sobre o caráter criminoso de sua conduta.

Ante  o  exposto,  NEGO PROVIMENTO  À  APELAÇÃO
aviada pelo Ministério Público.

Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo



da Cunha Ramos, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento
Vieira, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de agosto de 2017.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador - Relator


