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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICIDIO 
QUALIFICADO.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE.  APLICAÇÃO  DE  MEDIDA 
DE  SEGURANÇA.  IRRESIGNAÇÃO 
DEFENSIVA. SUPLICA PELA APLICAÇÃO DE 
TRATAMENTO  AMBULATORIAL. 
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM.  REDUÇÃO  DO  PRAZO. 
POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL 
DO RECURSO.

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 (CP, art. 97).

A internação, ou tratamento ambulatorial, será 
por  tempo  indeterminado,  perdurando 
enquanto não for averiguada, mediante perícia 
médica,  a  cessação  de  periculosidade,  e  o 
prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) 
anos( art. 97, § 1º, CP).

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos 
acima identificados;

A C O R D A  a Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça do 
Estado da Paraíba,  por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 
APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se de Apelação Criminal (fl.168) manejada por  Jorge Soares 
da  Silva contra  sentença  (fls.158/163),  proferida  pela Juíza  de  Direito  da 
Comarca de Alagoinha que, nos termos do art. 386, inc. V, do C.P.P. e art. 26, 
caput, do C.P.,  Julgou improcedente  a Pretensão Punitiva Estatal  exposta na 

denúncia, para Absolvê-lo da imputação prevista no art. 121, § 2º, inc. III, c/c o 
art.  211,  todos   do Código Penal,   aplicando-lhe   Medida  de  Segurança de 

Internação, pelo prazo mínimo de 03(três) anos.

O  apelante  em  suas  razões  recursais  (fls.176/180),  alega  que  a 

decisão  merece  reparo  no  tocante  a  aplicação  da  Medida  de  Segurança  de 

Internação  por  tempo  indeterminado,  diante  da  Cessação  da  Periculosidade, 

conforme  Laudo  de  Insanidade  Mental(fl.25-processo  em  apenso). 

Alternativamente, suplica pela aplicação da medida de tratamento ambulatorial ou 

a redução do período de internação em 01(um) ano.

Nas  contrarrazões  (fls.183/186),  o  Ministério  Público  pede  a 

manutenção do decisum.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  opinando  pelo 

desprovimento do recurso (fls. 189/190).

É o relatório. 

VOTO

O  representante do Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 

02/04) contra  Jorge Soares da Silva  dando-o como incurso nas sanções do 

art. 1211, § 2º, inc. III, c/c o art. 211, todos  do Código Penal, acusado de ter 

ceifado a vida de sua tia Etelvina Rita das Neves.

Extraí-se ainda da inicial, que entre os dias 25 e 26 de dezembro 

de 2011, o denunciado  matou, com  emprego de asfixia, a senhora  Etelvina 

Rita das Neves,  além de ter ocultado o cadáver da vitima na residência onde 

ambos habitavam.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0000060-51.2012.815.0521

Informam os autos que a vitima, uma idosa de 89 anos, tia do 

denunciado  foi  encontrada  morta  no  dia  28  e  dezembro  de  2011,  já  em 

avançado estado de putrefação, na residencia onde ambos moravam, depois 

que  populares  arrombaram  a  porta,  após  estranharem  o  fato  de  ninguém 

responder  os chamados das pessoas, e  ainda o forte  odor  que exalava da 

residência.

Por fim, diz a peça acusatória que o denunciado encontrava-se 

dentro da residência no momento em que os populares arrombaram a porta, e 

ainda que haviam frases na parede da residência onde o mesmo afirmava ter 

matado a tia, tendo o mesmo sido preso em flagrante. 

Concluída a instrução criminal,   a magistrada nos termos do art. 
386,  inc.  V,  do  C.P.P.  e  art.  26,  caput,  do  C.P.,  Julgou improcedente  a 

Pretensão Punitiva Estatal exposta na denúncia, para Absolver o acusado da 

imputação prevista no art. 121, § 2º, inc. III, c/c o art. 211, todos  do Código 
Penal,  aplicando-lhe Medida de Segurança de Internação, pelo prazo mínimo 

de 03(três) anos.

Inconformado, o recorrente manejou o presente apelo, alegando 

que a decisão merece reparo no tocante a aplicação da Medida de Segurança 

de Internação por tempo indeterminado, diante a Cessação da Periculosidade, 

conforme Laudo de Insanidade Mental(fl.25 - processo em apenso). Ao final, 

suplica pela aplicação da medida de tratamento ambulatorial ou a redução do 

período minimo para 01(um) ano.

No entanto, assiste razão em parte  o apelante.

Pois bem! Nos termos do art. 97 do Código Penal, o critério para a 

escolha da espécie de medida de segurança a ser aplicada é a natureza da 

pena  cominada  em  abstrato.  Tratando-se  de  delito  punido  com  reclusão, 

impõe-se a fixação de internação caso seja reprimenda de detenção, poderá 

ser  tratamento  ambulatorial.  Neste  caso,  tomar-se-á  como  parâmetro  a 

Desembargador João Benedito da Silva
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periculosidade do agente, vejamos:

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.
§  1º  -  A internação,  ou  tratamento  ambulatorial, 
será  por  tempo  indeterminado,  perdurando 
enquanto  não  for  averiguada,  mediante  perícia 
médica,  a  cessação  de  periculosidade.  O  prazo 
mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos. 
§ 2º -  A perícia médica realizar-se-á  ao termo do 
prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano 
em ano, ou a qualquer tempo, se o determinar o 
juiz da execução. 

Pois bem! Ao contrário do que dito pelo ora apelante, de que o 

Laudo  n° 478/2012-PPF/PB (fl.25 -em apenso),  fez cessar a periculosidade, 

não  há  como  prosperar,  já  que  se  trata  de  laudo  inicial  para  averiguar  a 

inimputabilidade, o qual fora diagnosticado ser o mesmo portador de Síndrome 

de Dependência Alcoólica (F 10.3  CID 10). In verbis:

DIAGNOSTICO:  SINDROME  DE  DEPENDÊNCIA 
ALCOÓLICA –  ESTADO  DE  ABSTINÊNCIA (F10.3 
CID 10).
CONCLUSÃO: Há cerca de dez anos, o penado faz 
uso  imoderado  de  derivados  etilicos.  Este  quadro 
prejudica a sua capacidade de autodeterminação, mas 
não entender o caráter ilicito do fato. Np mpmento ele 
está  abstinente,  sem sintomalogia  psicótica,  apenas 
quadro depressivo. Portanto qualquer retorno ao vicio 
é bastante perigoso para quadro de impulsividade e 
agressividade.  Necessita  continuar  o  esquema 
terapêutico  delineado  para  o  mesmo,  com 
medicações,  psicoterapia  individual  ou  em  grupo,  e 
grupos de alto-.ajuda. E primordialmente a abstinência 
absoluta de substâncias químicas.    

Ademais, acerca da periculosidade como parâmetro a ser aferido 

no que tange ao risco para a sociedade no caso de ser aplicada medida de 

segurança em que o inimputável  ou semi-imputável  permaneça no convívio 

Desembargador João Benedito da Silva
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social, Cléber Masson ensina que:

Periculosidade é a efetiva probabilidade, relativa 
ao  responsável  por  uma  infração  penal, 
inimputável  ou  semi-imputável,  de  voltar  a 
envolver-se em crimes ou contravenções penais. 
Extrai-se  da  natureza  e  da  gravidade  do  fato 
cometido  e  das  circunstâncias  indicadas  na 
legislação  nacional.  É  considerada  socialmente 
perigosa a pessoa que cometeu o fato, quando é 
de temer que pratique novos fatos previstos pela 
lei como infrações.
Não  é,  assim,  a  mera  possibilidade  de 
reincidência.  Exige-se  mais,  é  dizer,  faz-se 
necessário um juízo de probabilidade, no qual a 
chance  de  nova  infração  penal  ser  pratica  e 
concreta  e  potencial,  segundo  as  regras  da 
experiência comum." (MASSON, Cleber Rogério. 
Direito penal esquematizado. 2a Ed. Rev. Atualiz. 
São Paulo: Método, 2009. p. 773/774  

É o que se extrai dos parágrafos acima mencionados do referido 

dispositivo(CP,  art.  97,  §§  1º  e  2º),  no  sentido  de  que  a  cessação  de 

periculosidade  deve  ser  aferida  através  de  perícia  médica,  a  qual  será 

realizada no mínimo de 1 a 3 anos, além de ser repetida de ano em ano, ou a 

qualquer tempo se o juiz da Execução determinar.

Dessa  forma,  verifica-se  a  necessidade  de  o  apelante 

permanecer em tratamento de sua dependência alcoólica, a qual resultou uma 

patologia  psiquiátrica,  encontrando-se   no  momento  aparentemente  calma, 

uma vez que o mesmo está  abstinente,  porém, conforme consta  no laudo, 

qualquer retorno ao vicio é bastante perigoso para quadros de impulsividade e 

agressividade, necessitando continuar esquema terapêutico  com medicações, 

psicoterapia individual ou em grupo, e grupos de auto-ajuda, a fim de verificar 

no prazo certo a cessação da periculosidade.

Por  fim,  no  que  tange  a  modificação  do  período  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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internamento,  de 03(três) para 01(um) ano,  hei  de acolher a pretensão do 

apelante.

È que conforme reza o art. 97, §1º do Código Penal, a internação 

será,  por  prazo  indeterminado,  perdurando enquanto não for  averiguada a 

cessação da periculosidade, que será no minimo de 01 (um) a 3 (três) anos.

 O  apelante  necessita  de  tratamento  Terapêutico,  além  da 

abstinência.  Porém, há quase 03(três) anos, encontra-se recolhido à  Cadeia 

Pública de Alagoinha, sem receber nenhum tipo de tratamento.

Penso ser de rigor o seu internamento por,  pelo menos 01(um) 

ano, para só então, ao ser turno, se submeter a perícia médica para verificação 

da cessação da periculosidade. 

Por fim, analisando a decisão atacada, verifica-se que a sentença 

deve ser reparada, eis que a MM. Juíza tipificou erroneamente a absolvição 

com fundamento no art. 386, inc. V do CPP. E tendo sido a absolvição imposta 

em virtude do reconhecimento da inimputabilidade do acusado nos termos do 

art. 26 do Código Penal, deveria ter por embasamento legal o disposto no art. 

386, VI do Código de Processo Penal, in verbis:

Art.386.0 juiz absolverá o réu, mencionando a 
causa  na  parte  dispositiva,  desde  que 
reconheça:
VI  — existirem circunstâncias que excluam o 
crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 
23,  26 e 55.  1 2- do art.  28,  todos do Código 
Penal),  ou  mesmo se  houver  fundada dúvida 
sobre sua existência;

Trata-se,  pois,  de nítido erro material,  mais especificamente, de 

erro de digitação, passível de conhecimento de  “ofício”.

Face ao exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, para 

Desembargador João Benedito da Silva
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reduzir o prazo mínimo de internação para 01(um) ano, e de “ofício”, corrigir 

erro material constante na sentença, no sentido de absolver o recorrido com 

fulcro no inciso VI, do art. 386, C.P.P. 

 É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


	R E L A T Ó R I O

