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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0007794-22.2014.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante LUIS 
GUSTAVO BUGLIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou 
oralmente a I. Defensora, Dra. Marcia Marina Alberti de Castro Siqueira, e usou da palavra 
a Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Sandra Jardim.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVAN 
SARTORI (Presidente) e EDISON BRANDÃO.

São Paulo, 9 de agosto de 2016

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação Criminal nº 0007794-22.2014.8.26.0248

Comarca: Indaiatuba

Apelante: Luís Gustavo Buglia

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Juíza Sentenciante: Andrea Ribeiro Borges

Voto nº 17934

APELAÇÃO CRIMINAL  COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, 
DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E DESOBEDIÊNCIA A DECISÃO JUDICIAL 
SOBRE PERDA OU SUSPENSÃO DE DIREITOS – Absolvição 
imprópria  Recurso defensivo  Pretendida conversão da medida de 
segurança de internação em Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 01 ano  
Desacolhimento  Laudo pericial que, embora tenha recomendado o 
tratamento ambulatorial, concluiu que o acusado, de fato, representa 
risco à vida e à integridade física das vítimas  Ademais, réu que violou 
tipo penal apenado com reclusão  Inteligência do art. 97, do Código 
Penal  Internação para tratamento psiquiátrico que se revela a medida 
mais adequada à espécie  Recurso desprovido.

  

                                                                                                                                              

Vistos.

                                                                                                                                                         

Pela r. sentença de fls. 774/782, Luís Gustavo 

Buglia foi absolvido impropriamente da acusação da prática 

dos crimes previstos no art. 344, c.c. o art. 71, por quatro 

vezes contra a vítima Daniela Faria, por quatro vezes contra a 

vítima Rafaela e por onze vezes contra a vítima Daniela 

Merino, no art. 359, por onze vezes, c.c. o art. 71, e nos arts. 

139, caput, por onze vezes e 140, caput, por onze vezes, c.c. o 
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art. 71, todos do Código Penal, com imposição de medida de 

segurança consistente na internação em hospital de custódia 

e tratamento psiquiátrico, pelo prazo mínimo de 01 ano e 

acompanhamento psicológico.

Inconformado, apela o réu objetivando a 

conversão da medida de segurança de internação em 

tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 01 ano (fls. 

774/782).

Contrariado o recurso (fls. 788/791), subiram os 

autos, tendo a d. Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo 

desprovimento do apelo (fls. 795/800). 

É o relatório.

A imputação é a de que, em onze oportunidades 

distintas, nos anos 2012 e 2014, na Rua Tuiuti, 253, por meio 

de mensagens eletrônicas, em Indaiatuba, o acusado, agindo 

de forma continuada, desobedeceu ordem judicial. 

Consta, ainda, que, em onze oportunidades 

distintas, nos anos de 2013 e 2014, por meio de mensagens 

eletrônicas, em Indaiatuba, o acusado, agindo em 

continuidade delitiva, usou de grave ameaça, com o fim de 

favorecer interesse pessoal, contra a Promotora de Justiça 

Daniela Merino Alhadef, autoridade em procedimento judicial. 

Consta, também, que, em onze oportunidades 

distintas, no ano de 2014, por meio de mensagens eletrônicas, 

em Indaiatuba, o acusado, agindo em continuidade delitiva, 
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injuriou a Promotora de Justiça Daniela Merino Alhadef, 

ofendendo-lhe a dignidade e o decoro e a difamou, imputando-

lhe fatos ofensivos a sua reputação. 

Consta, por fim, que, em quatro oportunidades 

distintas, no ano de 2014, por meio de mensagens eletrônicas, 

o acusado, agindo em continuidade delitiva, usou de grave 

ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a 

Juíza de Direito Daniela Faria Romano, autoridade em 

procedimento judicial. 

Segundo narra a denúncia, aproximadamente em 

agosto de 2011, após ver uma fotografia da jovem Rafaela 

Elisa Ferreira em rede social, o acusado passou a buscar 

informações sobre esta e sua família, a procurar manter 

contato com esta, com declarações de amor ou sob o pretexto 

de manter amizade, pessoalmente ou por meio de cartas e 

mensagens eletrônicas. Além disso, o indiciado passou a 

comparecer na igreja que era frequentada por Rafaela, em 

busca de uma aproximação. 

Diante do assédio e das investidas o acusado, 

Rafaela noticiou a contravenção penal de perturbação da 

tranquilidade, solicitando por meio de seu advogado medidas 

protetivas ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Indaiatuba. Diante 

disso, comprovada documentalmente a perturbação, a 

Promotora de Justiça Daniela Merino requereu a aplicação de 

medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006. Na 

mesma data, a Juíza de Direito Daniela Faria proibiu, no 

referido procedimento, que o réu se aproximasse de Rafaela 

ou mantivesse com ela qualquer tipo de contato. O acusado, 
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então, foi intimado da concessão das medidas protetivas por 

edital e por mensagem eletrônica. 

Desde então, passou ele a encaminhar diversas 

mensagens eletrônicas ao ofício criminal daquela Comarca e a 

várias pessoas, insurgindo-se contra as medidas protetivas 

das quais foi cientificado e exigindo que elas fossem 

revogadas. 

Descumprindo as medidas protetivas, o acusado 

foi à igreja na qual Rafaela trabalhava, o que fez com que ela 

se ocultasse para evitar o contato. No dia seguinte, enviou 

mensagem ao endereço eletrônico do pastor da igreja, 

endereçada à “secretária Rafaela Elisa”, descumprindo a 

determinação judicial de se abster de qualquer contato com 

esta, o que se repetiu por outras duas vezes. 

Posteriormente, passou a encaminhar mensagens 

eletrônicas à Promotora de Justiça Daniela Merino e à Juíza 

de Direito Daniela Faria que oficiavam no procedimento em 

que as medidas protetivas haviam sido concedidas, exigindo a 

revogação das mesmas, ofendendo-lhes a dignidade e o 

decoro, coagindo-as no curso do processo, além de ameaçar 

Rafaela Elisa e seus familiares (fls. 04/07, 89/91, 92/94, 

95/97, 336, 338, 351,361, 363/364, 365/366, 368, 369/370, 

372/374, 375/381, 382/384, 412/422, 454/456, 473/474, 

495/502). 

Em outra oportunidade, o acusado ainda difamou 

a Promotora de Justiça Daniela Merino, imputando-lhe fato 

ofensivo à sua reputação, com mensagem encaminhada com 
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cópias aos promotores de justiça das comarcas de Indaiatuba, 

Itu e Salto, a outros órgãos do Ministério Público e a outros 

órgãos públicos (fls. 394/400).

Com efeito, os elementos carreados aos autos da 

informatio delicti e ratificados durante a instrução 

demonstram, com clareza e segurança, as imputações 

atribuídas ao acusado. 

 

Nesse passo, a vasta documentação acostada aos 

autos e a prova oral coligida comprovam tanto a materialidade 

como a autoria delitivas. 

Aliás, desnecessária a análise mais aprofundada 

do acervo probatório, porquanto o recurso de defesa recai 

somente sobre a possibilidade de conversão da medida 

segurança de internação estabelecida em primeiro grau em 

tratamento ambulatorial.

E, em que pesem as bem-lançadas razões 

recursais, temos que o recurso não comporta acolhimento. 

Por proêmio, cabe consignar que agiu 

acertadamente a magistrada em absolver impropriamente o 

apelante, em face de sua inimputabilidade; uma vez que o 

laudo médico psiquiátrico acostado aos autos do incidente de 

insanidade mental (fls. 35/39 e 98/99, do 3º do apenso) 

atestou que o apelante “era, ao tempo da ação, portador de 

doença mental, sofrendo de Transtorno Delirante CID F22, com 

diagnóstico diferencial com Esquizofrenia, sendo inteiramente 

incapaz de compreender o caráter criminoso do fato por ele 
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praticado”. 

Desta forma, de maneira fundamentada, aplicou-

se ao recorrente a medida de segurança de internação em 

hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico pelo prazo 

mínimo de 01 ano, que se revelou adequada, nos termos do 

art. 97, do Código Penal, em razão da prática de delito 

previsto no art. 359, do mesmo codex, punido com reclusão. 

Confira-se, a propósito: 

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO. INIMPUTABILIDADE. 

INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E 

TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. APELO DEFENSIVO, 

ALTERAÇÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL. 

IMPOSSIBILIDADE. ART. 97 DO CP. Autor de delito 

apenado com reclusão. Recurso provido" (STJ, REsp n° 

799.274/SP - Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima - 

Quinta Turma, julgado em 26.05.2009).

Outrossim, não merece prosperar a alegação 

defensiva no sentido de que os peritos recomendaram 

tratamento ambulatorial ao acusado e, por isso, a internação 

determinada na sentença seria medida extrema e 

desproporcional. 

Primeiro porque, conforme regra esculpida no art. 

182 do Código de Processo Penal, o magistrado não está 

vinculado a decidir nos exatos termos apresentados no laudo 

pericial, podendo deliberar de acordo com o seu livre 

convencimento motivado.
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Ademais, cumpre salientar que a medida de 

segurança de internação não está vinculada apenas na 

gravidade do delito perpetrado, mas também na 

periculosidade do agente, sendo possível, neste caso, a opção 

por tratamento mais apropriado ao inimputável, em respeito 

aos princípios da adequação, da razoabilidade e da 

proporcionalidade. 

Esta é a hipótese dos autos. 

Ora, reconhecida a inimputabilidade penal do 

acusado em incidente próprio, foram analisadas com 

acuidade todas as suas condições pessoais, bem como o 

tratamento indicado à sua patologia. E, naquela 

oportunidade, é certo que o expert concluiu que o tratamento 

adequado ao acusado seria o ambulatorial; todavia, também é 

certo que, ao responder ao quesito nº 14 formulado pelo 

Ministério Público (fls. 98), indicou que o réu, solto, 

representaria risco à vida e à integridade física das vítimas, já 

que ainda apresentava sintomas da enfermidade e poderia 

sofrer “recaídas” durante o tratamento (fls. 35/39).  

Portanto, in casu, por todo o apurado no decorrer 

da instrução, é evidente que o acusado deve se submeter a 

tratamento mais rígido, visando não só sua recuperação, mas 

também a preservação da integridade física e psicológica das 

vítimas de seus injustos ataques.

Com efeito, a ofendida Rafaela Elisa, incomodada 

com as insistentes e inoportunas investidas do acusado, 
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requereu medidas protetivas que, concedidas, aguçaram a ira 

do réu contra ela, que passou a ameaçá-la constantemente, 

bem como a sua família; insatisfeito, passou a injuriar e 

difamar a Promotora de Justiça e a Juíza de Direito oficiantes 

no procedimento que concedeu as citadas medidas protetivas 

em favor de Rafaela, o que torna clara a ausência de juízo 

crítico e descontrole emocional do acusado. 

Não obstante, as ações do apelante causaram 

efetivo temor nas ofendidas, levando a magistrada a declarar-

se suspeita naquele feito, a promotora de justiça a contar com 

apoio de policial militar para sua segurança e Rafaela a se 

submeter a tratamento psicológico. 

E não havendo comprovação nos autos que a 

situação psicopatológica do apelante apresentou melhora 

perceptível desde então, mais adequado que se submeta a 

medida de segurança de internação para o seu tratamento, 

podendo, entretanto, a qualquer tempo, ser a reavaliada a 

possibilidade de conversão da internação em tratamento 

ambulatorial.

Portanto, sob todos os prismas, tem-se que a 

decisão proferida em primeiro grau foi a mais acertada e deve 

subsistir por seus próprios fundamentos. 

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento 

ao recurso.  

      CAMILO LÉLLIS

                             Relator
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