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Contendo  a  peça  acusatória  inicial  todos  os
elementos  necessários  para  que  se
compreendam  a  causa  de  pedir  e  o  pedido
tornando-se possível a defesa do réu, não há que
se falar em inépcia da denúncia.

Se do conjunto  probatório  emergem incontestes
quer  a  materialidade,  quer  a  autoria  delitiva,
revela-se correta a decisão condenatória.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
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TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  487)  manejada,

tempestivamente, por Marcos Antônio Coutinho de Lima  face a sentença de

fls. 461/477, proferida pelo  Juízo de Direito da Vara Única da comarca de

Belém que, julgando procedente, em parte, a denúncia, condenou-o,  cinco

vezes, a uma pena de  02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 55

(cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime declinado no artigo 102

da Lei n. 10.741/03, concluindo por uma pena definitiva de 03 (três) anos de

reclusão ante a continuidade delitiva (artigo 71 do CP) reconhecida.

Foi o réu, também, condenado pela prática do crime do artigo

104 da Lei n. 10.741/03  a uma pena de  01 (um) ano e 03 (três) meses de

detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, duas vezes, e sendo reconhecida

a  continuidade  delitiva,  totalizou  uma  pena  definitiva  de  01  (um)  ano,  05

(cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ainda  viu  o  indigitado  contra  si  a  condenação  pelo  crime  de

estelionato (artigo 171 do Código Penal) a uma pena de 02 (dois) anos e 03

(três) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, três vezes, o

que, com o concurso material (artigo 69 do CP), resultou uma pena definitiva

de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

Em sede de razões recursais (fls. 488/502), arguiu, em sede de

preliminar, o cerceamento de defesa ante a obscuridade da peça acusatória

inicial quanto à participação de cada um dos denunciados no fato delitivo ali

descrito, bem como se o caso seria de concurso formal ou material.

No  mérito,  alegou  que  o  magistrado  não  poderia  se  servir  de

prova nebulosa, insegura e duvidosa para a condenação, o que, a seu ver, se
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observou  no  caso  em  testilha,  sendo  o  julgador  levado  pela  grande

repercussão do crime e comoção social em detrimento da fragilidade probatória

constatada nos autos.

Explanou ser  atípico o ato declinado na denúncia eis  que não

houve a retenção dolosa por parte do acusado dos cartões dos aposentados,

ele apenas teria permanecido, durante vários meses, com os cartões em razão

da  relação  recíproca  de  confiança  e  na  qualidade  de  depositário  fiel,  não

havendo o induzimento de pessoas idosas para outorgar-lhe procuração, nem

mesmo a comprovação de que tenha ele obtido qualquer vantagem para si ou

para outrem não podendo, assim, ser responsabilizado pelos crimes declinados

nos artigos 102, 104 e 106 da Lei n. 10.741/03.

Requereu,  nessa senda, que seja ele absolvido nos termos do

artigo 386, VI do Código Processual Penal, em homenagem ao princípio do in

dubio pro reo.

Contra-arrazoando (fls. 505/512), o Representante do Ministério

Público  a quo pugnou pela manutenção da sentença objurgada em todos os

seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 522/523,

opinando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO 

I – PRELIMINAR

Arguiu  o  Apelante,  em sede  de  preliminar,  a  inépcia da  peça

acusatória inicial, com o consequente cerceamento ao seu direito de defesa,

ante  a  obscuridade  em  seu  teor  quanto  à  participação  de  cada  um  dos
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denunciados no fato delitivo ali descrito, bem como se o caso seria de concurso

formal ou material.

Pois  bem.  O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo

ofereceu  denúncia em desfavor  de  Marcos Antônio Coutinho de Lima,  e

outro  (Samuel  Alves  Alustau),  dando-o  como  incurso  nas  sanções  penais

delineadas nos artigos 102, 104 e 106, todos da Lei n. 10.741/03 c/c artigo

171,  caput, 173 e 174 e 69,  caput, todos do Código Penal, descrevendo o

fato delitivo do seguinte modo:

Em  conformidade  com  a  prova  hospedada  no  já
referido  feito  informativo,  os  indiciados  MARCOS
ANTÔNIO COUTINHO DE LIMA e  SAMUEL ALVES
DE  ALUSTAU  perpetraram  uma  série  e  delitos,
marcados  e  maculados  inicialmente  pela  reprovável
característica de terem sido cometido, em sua quase
totalidade, contra IDOSOS.
Dentre  as  condutadas,  destaca-se  inicialmente  as
seguintes:  apropriar/desviar  proventos,  pensão  ou
qualquer rendimento do idoso; reter cartão magnético
de conta bancária relativa a benefício ou pensão, bem
com  qualquer  outro  documento  com  o  objetivo  de
assegurar o recebimento ou ressarci8metno de dívida,
dentre outras.
Nas  declarações  de  fls.  […]  prestadas
respectivamente  pelas  vítimas,  os  idosos  JOÃO
HUMBERTO  BATISTA,  JOSÉ  VIANA  DA  SILVA,
JOSEFA DA  SOLEDADE  BORGES,  ELOI  SABINO
FERREIRA E CECILHA PEREIRA DE SOUSA verifica-
se  indubitavelmente  que  os  indiciados  cometeram
delitos contra pessoas idosas […]
Percebe-se ainda nas declarações de fls. 07, 10 e 11
prestadas  respectivamente  por  MARIA DE LURDES
FERNANDES  DA SILVA,  MARIA DO  LIVRAMENTO
BARBOSA e  JOSÉ  MARCELO  FRANCIRLEI  que  o
indiciado  MARCOS ANTÔNIO COUTINHO DE LIMA
também efetuava a retenção de cartões de não idosos,
cobrando  valores  para  obtenção  de  aposentadorias,
efetuando empréstimo bancários e obtendo vantagem
ilícita contra os mesmos.
Por  conseguinte,  o  primeiro  indiciado  MARCOS
ANTÔNIO  COUTINHO  DE  LIMA,  já  inicialmente
qualificado, encontra-se incurso  incurso nas sanções
penais delineadas nos artigos 102, 104 e 106, todos
da Lei n. 10.741/03 c/c artigo 171, caput, 173 e 174 e
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69, caput, todos do Código Penal. 
[…] (fls. 02/04)

Ora,  por intermédio do artigo 41 do Estatuto Penal  Adjetivo  o

legislador infraconstitucional declinou quais requisitos seriam indispensáveis à

peça acusatória inicial:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do
fato  criminoso,  com todas as suas circunstâncias,  a
qualificação  do  acusado  ou  esclarecimentos  pelos
quais se possa identificá-los, a classificação do crime
e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Nessa senda, subsumindo a norma legal à denúncia questionada,

inobservo qualquer cerceamento ao exercício do direito de defesa do réu eis

que  o  Representante  do  Ministério  Público  a  quo veio  a  descrever

satisfatoriamente os fatos tidos por delituosos, narrando, de maneira suficiente,

a atuação do réu e as implicações daí decorrentes. 

A propósito:

DENÚNCIA -  INÉPCIA.  Contendo a denúncia  dados
configuradores  de  imputação  criminosa  e  havendo
referência  à  conduta  dos  réus,  descabe  falar  em
inépcia da denúncia. (STF - HC: 93575 RJ , Relator:
MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 19/05/2009,
Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-113 DIVULG
18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 EMENT VOL-02365-
02 PP-00233)

Rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

Como outrora visto,  o  Representante do Ministério Público  a

quo ofereceu denúncia em desfavor de Marcos Antônio Coutinho de Lima,

e outro,  dando-o como incurso nas sanções penais delineadas nos  artigos
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102, 104 e 106, todos da Lei n. 10.741/03 c/c artigo 171, caput, 173 e 174 e

69, caput, todos do Código Penal.

Processado, regularmente o feito, veio o Juízo de Direito da Vara

Única da comarca de Belém a julgar  parcialmente procedente a denúncia

condenando-o as seguintes penas:

• Condenado, cinco vezes, a uma pena de 02 (dois) anos e

03  (três)  meses  de  reclusão  e  55  (cinquenta  e  cinco)

dias-multa, pela prática do crime declinado no  artigo 102

da  Lei  n.  10.741/03. Em  seguida,  reconhecendo  a

continuidade  delitiva  (artigo  71  do  CP)  estipulou  a  pena

definitiva em 03 (três) anos de reclusão;

• Condenado pela prática do crime do artigo 104 da Lei n.

10.741/03  a uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses

de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, duas vezes,

e sendo reconhecida a continuidade delitiva, totalizou uma

pena  definitiva  de  01  (um)  ano,  05  (cinco)  meses e  15

(quinze) dias de detenção;

• Condenação  pelo  crime  de  estelionato  (artigo  171  do

Código Penal) a uma pena de  02 (dois) anos e 03 (três)

meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,

três vezes,  o que, com o concurso material  (artigo 69 do

CP),  resultou  uma pena  definitiva  de 07  (sete)  anos,  05

(cinco) meses e 15 (quinze) dias.

Em  sede  do  recurso  apelatório  requereu  o  Apelante  sua

absolvição  nos  termos  do  artigo  386,  VI  do  Código  Processual  Penal,  em

homenagem ao  princípio  do  in  dubio  pro  reo, eis  que,  a  seu  ver,  restaria
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patente a fragilidade do conjunto probatório firmado no caderno processual.

Pois bem.

Foram três os tipos penais imputados ao réu:

Art.  102.  Apropriar-se  de  ou  desviar  bens,
proventos,  pensão ou qualquer outro rendimento
do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua
finalidade: Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos e multa.

Art.  104.  Reter  o  cartão  magnético  de  conta
bancária  relativa  a  benefícios,  proventos  ou
pensão  do  idoso,  bem  como  qualquer  outro
documento  com  objetivo  de  assegurar
recebimento  ou  ressarcimento  de  dívida: Pena  –
detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém  em  erro,  mediante  artifício,  ardil,  ou
qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão,
de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Ouvido  na  fase  extrajudicial,  o  indigitado  Marcos  Antônio

Coutinho de Lima afirmou auxiliar pessoas a se aposentarem e já ter retido os

cartões da Sra. Maria Preta e do Sr. João Humberto:

QUE é procurador por várias pessoas que querem se
aposentar e o declarante instrui essas pessoas; QUE o
declarante  diz  a  essas  pessoas  quais  são  os
documentos necessários para a aposentadoria;  QUE
algumas desas pessoas são levadas pelo declarante
até a agência do INSS de Guarabira ou Solânea para
poderem  se  aposentar  quando  têm  direito;  QUE  é
pago  pelas  pessoas  a  quem  ajuda  nas
aposentadorias  e  este  pagamento  é  efetuado
depois  que  há  a  concessão  do  benefício;  Que
costuma cobrar cerca de 10% (dez por cento) do
valor do benefício; QUE quando o valor do benefício
a receber é alto, costuma cobrar metade do benefício;
QUE  já  autuou  na  aposentadoria  de
aproximadamente  umas  10  (dez)  ou  15  (quinze)
pessoas; Que não possui ajuda de ninguém dentro do
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INSS para conseguir a concessão do benefício;  QUE
já  ocorreu  de  fazer  empréstimos  para  alguns
segurados do INSS e quem recebe o montante do
empréstimo é o próprio segurado; QUE é comum o
declarante  ligar  para  instituições  bancárias  e
financeiras para saber a margem de consignação dos
beneficiados;  QUE  quando  o  segurando  é
analfabeto o declarante instrui  que o beneficiário
deverá ter um procurador e geralmente coloca um
parente deles como procurador do beneficiário e
recebe uma remuneração de 10% (dez por cento)
do valor sacado;  QUE o declarante afirma que  não
fica retendo o cartão de  benefício dos  segurados
mas já reteve o de Dona Maria Preta pois esta lhe
dera o cartão para o declarante receber o benefício
dela pois na época ela estava doente; QUE tem muito
segurados  que  são  clientes  do  declarante  no
mercadinho que este possui; Que alguns beneficiados
costumam  fazer  compras  fiado  no  mercadinho  do
declarante e fazem o pagamento quando recebem o
benefício do INSS; QUE não engana os beneficiados
aumentando os preços das mercadorias que eles
comprar em seu mercadinho […] QUE o declarante
chegou  a  cobrar  R$1.000,00  (mil  reais)  à  Sra.
Cecilha [sic] Pereira de Souza para poder resolver
o  caso  da  aposentadoria  dela;  QUE  o  declarante
recebeu  algumas  vezes  o  benefício  do  Sr.  João
Humberto Batista “Coringa” e este lhe passa a senha
e o cartão; QUE o declarante já ficou com o cartão
de benefício do Sr. João Humberto e fez os saques
na conta no valor de um salário mínimo e já fazia o
desconto  das  compras  que  ele  fazia  no
mercadinho  do  declarante;  QUE  o  declarante  já
procurou algumas vezes o presidente do sindicato dos
trabalhadores rurais de Belém para que o mesmo lhe
desse  declarações  de  pessoas  que  seriam
trabalhadores rurais, mas ele sempre negou entregar
tais  declarações;  Que  o  declarante  já  procurou  o
diretor  da agência dos correios de Belém para abrir
contas no nome de um beneficiado mas o pedido foi
negado; QUE já procurou o gerente do Bradesco para
tomar  informações  acerca  de  empréstimo  que  fora
feito em nome de uma beneficiada […] que já foi preso
e  condenado  por  falsidade  ideológica  e  já  cumpriu
pena de um ano. (fls. 30/31) (grifei)

Em Juízo, disse:

Que  não é verdadeira a imputação que lhe é feita
[…] que conhece a testemunha João Berto; que o que
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o mesmo está dizendo é inverídico; que com exceção
do José Maria dos Santos, conhece os declarantes e
testemunhas arroladas na denúncia, tendo a dizer que
as suas alegações são inverídicas;  que conhece os
cartões  apreendidos  às  fls.  67;  que  quanto  ao
primeiro cartão foi procurado pelo esposo de D. Josefa
Mendes, já falecida; que o esposo da falecida queria
saber se teria direito a alguma coisa para a sua filha
referente  a  pensão;  que  o  cartão  do  Sr.  Antônio
José da Silva estava com o interrogado porque o
mesmo  colocou  o  endereço  da  sua  casa;  que
estava  com  o  cartão  de  Maria  do  L.  Barbosa
porque a mesma lhe pediu para que retirasse seu
dinheiro  porque  ela  não  confiava  nos  seus
familiares; que o CPF de Rosivânia Ribeiro da Silva
foi entregue erroneamente a filha de D. Estácia; que o
procurou e deixou o cartão com o mesmo para que
devolvesse aos Correios;  que os  objetos  que  foram
apreendidos  em  sua  residência  são  de  sua
propriedade;  que o  pessoal  costumava procurá-lo
para que o mesmo lhes dissesse se teriam direito a
uma aposentadoria e muitas vezes para interceder
entre  eles  e  o  advogado; que  muito  raramente
acompanhava essas pessoas ao Posto do INSS; que
muitas vezes pedia os documentos das pessoas que o
procuravam para alguns advogados Dr. João Ferreira
e  Dr.  Manoel  Gomes;  que  as  pessoas  que  o
procuravam não eram apenas idosos; que a maioria
das  pessoas  que  o  procuravam  primeiro
procuravam o sindicato  que diziam aos mesmos
que eles não tinham direito; que recebia até 20%
do que eles recebessem se a  ação fosse para a
Justiça Federal; que D. Maria de Lourdes Fernandes
da Silva procurou o interrogado pedindo que o mesmo
lhe  vendesse  algumas  mercadorias  para  fazer  o
aniversário da filha; que a própria Maria de Lourdes
deixou o cartão  bolsa escola  com o denunciado
como garantia da dívida; que possui um mercadinho;
que  não  costuma  ficar  com  cartões  de  bolsa
escola  como  garantia  de  dívida;  que  recebeu  o
cartão  porque  a  D.  Maria  de  Lourdes  era  tão
acostumada  a  deixar  o  seu  cartão  em  todos  os
lugares que não esperava que ia chegar a tanto;
que  algumas  pessoas  chegavam  a  passar
procuração para o interrogado; que as procurações
que passava eram públicas; que não sabe dizer se as
pessoas eram alfabetizadas,  mas na grande maioria
não;  que costumava levar  algumas pessoas para
fazer empréstimo na agência do Bradesco e nos
Correios  do  município  de  Belém; que  algumas
vezes  recebia  vantagem  nos  empréstimo  que
conseguia para as pessoas que lhe procuravam;
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que desde que o Sr. João Berto está aposentado
que o  denunciado recebe o dinheiro  do  mesmo;
que o Fábio ia todos os dias comprar mercadorias no
mercadinho  do  interrogado  para  o  mesmo;  que  o
cartão  e  os  documentos  do  Curingá  ficava  com  o
Fábio; que João Berto disse que o denunciado tinha
ido na sua casa lhe procurar, mas o mesmo não tinha
casa, ele dormia embaixo da garagem do hospital; que
D.  Cecília  Pereira  de  Souza  foi  quem  lhe  procurou
juntamente com Luiz do Barraco; que os documentos
do Curingá ficam todos com Fábio Cardodo; que
quem fez o empréstimo foi ele junto com Curingá e
construíram um quarto onde o mesmo mora hoje;
que teve uma discussão com o gerente do Bradesco,
em virtude de D. Josefa da Soledade Borges ter feito
três  empréstimos  junto  ao  Banco  e  está  recebendo
apenas R$35,00 (trinta e cinco reais); que foi no Banco
apenas para interceder por ela; que houve um atrito
muito  feio  entre  o  interrogado,  o  gerente  do
Bradesco e o gerente dos Correios por conta dos
idosos; que foi procurador de José Vieira da Silva por
que ele era analfabeto; que em parte confirma suas
declarações  prestadas  perante  a  autoridade
policial;  que o que foi dito na Delegacia perante a
autoridade policial  não foi  dito mediante ameaça
ou constrangimento; que não é formado em direito;
que dizia as pessoas que provavelmente era isso que
os  advogados  iriam  cobrar  nas  ações  judiciais;  que
cobrava pelo que gastava em viagens e outras coisas
para dar entrada em requerimentos […] que os Srs.
João Humberto batista, José Viana da Silva, Josefa da
Soledade  Borges,  Maria  de  Lourdes  Fernandes  da
Silva  e  Eloy  Sabino  Ferreira  compravam  no
mercadinho de propriedade do acusado; que Maria de
Lourdes  Fernandes  da  Silva  e  D.  Maria  do
Livramento Barbosa já deixaram cartões na posse
do  interrogado;  que  apenas  Maria  de  Lourdes
Fernandes  deixou  o  cartão  como  garantia  de
dívida;  que o seu mercadinho não é cadastrado no
FISCO;  que  não  emitia  nota  fiscal  porque  o  seu
comércio servia apenas para tirar o sustento de suas
filhas;  que  pedia  notas  promissórias,  mas  não  em
branco, para outras pessoas como garantia de dívida;
que apenas João Humberto e o José Viana não são
alfabetizados;  que  fez  diligências  para  providenciar
documentos  do  Sr.  João  Humberto  Batista;  que  a
grande maioria das vezes foi o interrogado quem
retirou  o  dinheiro  da  aposentadoria  do  Sr.  João
Humberto  Batista;  que  quando  estava  dentro  do
comércio tinha controle do que era fornecido mês a
mês  ao  Sr.  João  Humberto  Batista;  que  possuía
alguns documentos que comprovam a ciência do
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Sr. João Humberto Batista com relação ao débito
no mercadinho;  que  já  levou Sr.  João Humberto
Batista para ver a possibilidade de um empréstimo;
que já se dirigiu a cidade de Guarabira na companhia
de José Viana e do acusado Samuel com a finalidade
fazer  um  empréstimo;  que  já  ligou  para  o  Banco
Cruzeiro do Sul para tratar de assunto de interesse de
D. Josefa da Soledade Borges; que se recorda que o
genro de D. Josefa estava preso e a mesma queria
fazer  um  empréstimo  para  pagar  o  advogado  e  foi
feito; que praticou atos no sentido de viabilizar a
aposentadoria  de  Eloy Sabino Ferreira,  quanto  a
Sra.  Cecília  Pereira  de Sousa,  apenas a instruiu;
que  orientou  o  Sr.  José  Marcelo  Francirley  em
como  retirar  a  sua  aposentadoria;  que  praticou
atos no sentido de viabilizar empréstimo para o Sr.
Joá  Marcelo  Francirley; que  Maria  de  Lourdes
Ferreira  da  Silva  não  era  aposentada;  que  a  Sra.
Maria de Lourdes eram amparada pelo fome zero e
possuía  cartão  de  retirada  do  benefício;  que
aparentemente a Sra. Maria de Lourdes Ferreira da
Silva é uma pessoa lúcida e inteligente até demais;
que Maria do Livramento Barbosa recebe pensão; que
Maria do Livramento Barbosa fez empréstimo por
intermédio  do  interrogado;  que  Maria  do
Livramento  Barbosa  também  é  cliente  do
depoente;  que  uma  única  vez  D.  Maria  do
Livramento pediu que o interrogado ficasse com o
seu  cartão  porque  ela  não  confiava  em  seus
familiares;  que  não  se  recorda  quanto  tempo
permaneceu  na  posse  do  cartão  de  D.  Maria  do
Livramento;  que  durante  esse  período  forneceu
mercadorias  para  D.  Maria  do  Livramento;  que  D.
Maria  do  Livramento  entregou  o  seu  cartão  ao
interrogado quando voltou do hospital e já estava na
sua casa;  que  não se  opõe a  quebra do  seu sigilo
bancário,  fiscal  e  telefônico;  que  D.  Maria  do
Livramento  mandava  o  interrogado  pagar  água,
luz,  bujão de fás  e  inclusive  os  proprietários  da
casa  só  a  alugavam  para  a  mesma  porque  o
responsável era o acusado. (fls. 206/209) (grifei)

O Presidente  do Sindicato  dos Trabalhadores Rurais,  Sr.  José

Maria dos Santos afirmou ter conhecimento dos fatos ora imputados ao réu

Marcos Antônio, conhecido como “Marcos Mala”:

QUE  tem conhecimento que o MARCO MALA lesa
muitas pessoas retendo o cartão de benefício delas e
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ficando com o dinheiro deles; QUE as pessoas que o
MARCO MALA engana  são velhinhos aposentados
e pessoas com algum problema de cabeça; QUE
isso  já  vem  acontecendo  a  partir  de  2004;  QUE
quando  faz  as  reuniões  no  sindicato  orienta  as
pessoas a denunciar essa situação; QUE o MARCO
MALA já  lhe  procurou para  fazer  umas declarações
para  ele  levar  no  INSS;  QUE  o  MARCO  MALA já
procurou o  depoente  e  o  ameaçou dizendo que iria
entrar na Justiça contra o depoente. (fl. 19) (grifei)

Em Juízo, disse:

Que  é  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores
Rurais;  que tem conhecimento que o Marcos Mala
lesa  muitas  pessoas  retendo  o  cartão  delas  e
ficando com o dinheiro deles; que as pessoas que
o Marcos Mala engana são velhinhos aposentados
e pessoas com deficiência na cabeça; que o fato já
vem   ocorrendo  desde  2004;  que  orienta  as
pessoas a denunciar esta situação; que o Marcos
Mala  já  lhe  procurou  para  fazer  umas  declarações
para  levar  para  o  INSS,  o  que  foi  negado  pelo
depoente; que ante a negativa o Marcos ameaçou o
depoente  dizendo  que  ia  entrar  na  justiça  contra  o
mesmo;  que o S. Eloi Sabino, que foi foi uma das
pessoas  aposentadas  por  Marcos  disse  ao
depoente  que  o  Marcos  recebeu  vantagem
econômica  para  aposentá-lo; que  não  tem
conhecimento  de  aposentadoria  de  pessoas  com
menos de sessenta anos; que não ouviu comentário
de  que  as  pessoas  compravam  mercadorias  e
deixavam cartão com o Marcos em garantia de dívida
(fl. 333) (grifei)

Alexander  Lucena,  gerente  da  agência  dos  Correios  do

Município de Belém, declarou na fase inquisitorial:

QUE trabalha na agência dos correios e viu por umas
três  vezes  o  MARCO  MALA  conduzindo  idosos
para abertura de contas corrente; QUE o MARCO
MALA ao não lograr êxito pela falta da documentação
exigida  para  a  abertura  das  contas,  impetrou  uma
ação judicial contra o depoente alegando estar sendo
descriminado;  QUE  o  depoente  indeferiu  todos  os
pedidos  de  abertura  de  conta  que  foram solicitadas
pelo  MARCO  MALA;  QUE  o  depoente  chegou  a  ir
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numa audiência  no JECRIM de Belém e o  MARCO
MALA desistiu  da  ação;  QUE já  ouviu  falar  que  o
MARCO MALA lesa muitos idosos com relação ao
cartão de benefícios dos mesmos. (fl. 20) (grifei)

Perante o magistrado primevo, expôs:

Que conhece o primeiro denunciado; que é gerente de
agência dos Correios deste Município; que o primeiro
acusado chegou a ir por três vezes na agência dos
Correios com a finalidade de abrir conta corrente;
que todas as vezes que se dirigiu as agências dos
Correios o primeiro acusado foi acompanhado das
pessoas interessadas na  abertura  da  conta  e  as
pessoas eram idosas e normalmente analfabetas;
que o primeiro acusado não conseguiu abrir conta na
agência  em  virtude  de  não  trazer  a  documentação
correta; que por este motivo o depoente indeferia os
pedidos; que este fato deu causa a uma ação judicial
intentada  pelo  primeiro  acusado  contra  o  depoente;
que já ouviu comentários na cidade que o primeiro
acusado  costuma  lesionar  idosos,  obtendo
vantagens  indevidas;  que  os  comentários  que
surgem na cidade são de que o primeiro acusado
aposenta os idosos e passa um período de tempo
recebendo  parte  da  aposentadoria;  que  já  ouviu
falar  que  o  primeiro  acusado  costuma  reter
cartões;  que  ouviu  comentários  que  o  primeiro
acusado retém os cartões dos aposentados a fim
de que os mesmos cumpram com a dívida que tem
com  o  mesmo  em  razão  dele  ter  aposentado  a
pessoa;  que  se  recorda  que  uma  vez  o  primeiro
acusado  não  conseguiu  abrir  uma  conta  para  uma
senhora chamada Joana em virtude de não ter trazido
comprovante de residência no nome da mesma; que o
primeiro acusado se dirigiu a agência de Pirpirituba e
depois retornou dizendo ao depoente que não abriu
aqui,  mas  abriu  na  agência  de  Pirpirituba;  que  no
processo  que  o  primeiro  acusado  abriu  contra  o
depoente,  ele  fala  que  a  finalidade  da  abertura  da
conta  no nome da sra.  Joana era  para  receber  um
empréstimo efetuado no Banco Panamericano;  que a
Sra. Joana referida era idosa e tem quase certeza
que  a  mesma  era  analfabeta; que  não  ouviu
comentários  de  que  o  primeiro  acusado  reteve  o
cartão da Sra.  Joana;  que apenas uma única vez o
primeiro acusado levou a agência dos Correios uma
pessoa que não era idosa, aparentava uns trinta anos;
que o que lhe chamou a atenção foi  que o primeiro
acusado  estava  interessado  quando  ao  pessoa  ia
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receber o talão de cheque [sic];  que não chegou a
abrir  a  conta  desta  pessoa porque a  carteira  de
identidade apresentada ele assinada e na hora de
assinar  os  papéis  ele  não  sabia  assinar;  que  o
Marcos saiu reclamando bastante com ele porque
ele  não  estava  sabendo  assinar;  que  a  pessoa
abaixo de sessenta anos que acompanhou o primeiro
acusado até a agência dos Correios não aparentava
ter  retardo mental  nem algum tipo  de incapacidade;
que  a  identidade  da  pessoa  que  acompanhou  o
primeiro  acusado  a  agência  correspondia  a
mesma,  mas  ele  não  sabia  assinar;  que  ouviu
comentários de que o primeiro acusado retina [sic]
cartões  de  aposentadoria;  que  não  ouviu
comentários  da  forma  como  eram  feitas  as
procurações  apresentadas  a  agência  dos  Correios;
que  uma única  vez  o  primeiro  acusado  trouxe  uma
procuração particular para abertura de conta, mas não
trouxe  a  pessoa;  que  ouviu  dizer  que  o  primeiro
acusado passava um ano com o cartão dos idosos,
recebendo  parte  em  dinheiro;  que  ouviu  dizer  que
eram  vários  os  idosos  que  o  primeiro  acusado
aposentava  e  retinha  os  cartões  […]  que  apenas  o
primeiro  acusado  costuma  tentar  abrir  conta  para
idosos na agência desse município; que a procuração
particular  apresentada  pelo  primeiro  acusado  era
outorgada ao mesmo e a procuração pública que lhe
foi apresentada pelo primeiro acusado era outorgada
ao segundo acusado Samuel Alustau; que o Samuel
não se apresentou ao depoente; que não se recorda
se  a  pessoa  que  estava  na  companhia  do  primeiro
acusado  era  o  segundo  denunciado; que  as  vezes
que  o  primeiro  acusado  esteve  na  agência  dos
Correios estava sempre na companhia de idosos
diferentes; que ouviu comentário de que o primeiro
acusado conseguia aposentar essas pessoas junto ao
INSS;  que  nunca  ouviu  falar  sobre  o  tempo  que  o
primeiro acusado gastava para conseguir aposentar as
pessoas; que em quatro anos que trabalha na agência
dos Correios, apenas o Marcos se dirigiu para abertura
de  contas  com  procuração;  que  não  chegou  a  ser
efetivado nenhum empréstimo nem abertura de conta
no  Correio  de  Belém  pelo  primeiro  acusado.  (fls.
329/330) (grifei)

O Gerente da agência do Banco Bradesco no referido município,

Sr. José Carlos Xavier da Costa, disse:

QUE  trabalha  na  agência  do  Bradesco/SA  como

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000064-52.2006.815.0601 

gerente  e  sempre   vê  MARCO MALA conduzindo
idosos para  abertura de contas  corrente;  QUE o
MARCO  MALA ia  com uma frequência  regular  à
agência  sempre  conduzindo  idosos  e  às  vezes
apresentava  procuração  até  mesmo  sem  a
presença  do  outorgante  e  depoente  negava  a
abertura da conta por falta dos requisitos; QUE o
MARCO  MALA  costumava  ir  ao  Bradesco
acompanhado  de  idosos  e  estes  ao  receber  o
benefício  saiam  em  companhia  do  mesmo;  QUE  o
depoente  não  sabe  informar  o  que  ocorria  fora  da
agência; QUE o MARCO MALA ameaçou entrar com
uma ação judicial contra o depoente em função deste
ter  negado a  abertura de contas de forma irregular;
QUE desde que chegou para trabalhar em Belém
(outubro de 2004) que o depoente ouve falar que o
acusado faz essa falcatruas com os idosos (fl. 21)
(grifei)

Que  é  gerente  da  agência  do  Bradesco  local;  que
conhece  o  primeiro  denunciado  de  vista;  que  tem
conhecimento que o primeiro acusado costumava
frequentemente ir a agência do Bradesco local na
companhia  de  idosos  para  abertura  de  conta  e
retirada de empréstimo; que no princípio o primeiro
acusado  conseguiu  abrir  contas  porque  a  pessoa
interessada ia com ele;  que começou a estranhar o
comportamento  do  acusado  e  as  vezes  que  o
mesmo ia a agência, passou a analisar de maneira
mais  rigorosa;  que  o  que  levou  o  depoente  a
estranhar o comportamento do primeiro acusado
foi  o  fato  de  ir  constantemente  na  agência  na
companhia de idosos e os comentários ouvidos na
cidade; que os comentários surgidos na cidade era de
que o primeiro acusado aposentava as pessoas que
nunca  tinham  contribuído e  depois  ia  ao  Banco
retirar o dinheiro e ficava com parte do dinheiro; que
já viu o primeiro acusado indo sacar dinheiro no
caixa eletrônico na companhia de idosos; que já
ouviu  comentários  de  que  o  primeiro  acusado
retinha  cartões  de  aposentadoria  para  garantir  o
seu  pagamento;  que  desconhece  que  o  primeiro
acusado  possua  mercadinho  aqui  na  cidade;  que
apenas  uma  única  vez  o  primeiro  acusado  foi  a
agência  do  Bradesco  com  uma  pessoa  que
aparentava  25  anos  de  idade,  querendo  abrir  uma
conta em nome de terceiro; que o acusado apresentou
uma procuração particular, cujo outorgante era um tal
de Alustau; que a procuração era outorgada a pessoa
que estava na companhia do primeiro acusado; que as
pessoas  idosas  que  acompanhavam  o  primeiro
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acusado eram pessoas humildes; que o outorgante
não estava presente no dia em que o primeiro acusado
chegou na agência com uma pessoa que aparentava
25 anos de idade;  que a  média dos empréstimos
feitos  para  os  idosos  era  de  mil  reais;  que  o
empréstimo era para ser pago em média em vinte e
quatro  meses;  que  ouviu  comentários  de  que  o
primeiro  acusado  ficava  com  parte  do  valor  do
empréstimo; que o primeiro acusado não é Bacharel
em  Direito  nem  advogado,  nem  proprietário  de
empresa prestadora de serviço; que não sabe dizer se
o  idoso  tinha  o  conhecimento  do  conteúdo  da
procuração;  que  quem  sacava  o  dinheiro  no  caixa
eletrônico  eram  os  velhos;  que  o  primeiro  acusado
auxiliava os velhos no manuseio da máquina quando
não havia  funcionário  atendendo;  que o aposentado
tem direito a mais de um empréstimo desde que não
ultrapasse  um  terço  de  renda  […]  que  quando  o
depoente  indagava  ao  idoso  porque  iria  tirar  o
empréstimo o mesmo olhava para o primeiro acusado
demonstrando insegurança. (fls. 331/332)

APOSENTADORIAS

A  vítima  João  Humberto  Batista  (idoso  e  analfabeto),

conhecido  pela  alcunha  “Curingá”, prestou  a  seguinte  declaração  na  fase

inquisitorial:

Que estava em casa e foi procurado por um homem
conhecido  por  MARCOS que  prometeu  aposentar  o
declarante;  QUE  o  declarante  não  tinha  nenhum
documento  e  o  MARCOS  disse  que  não  se
preocupasse  que  iria  tirar  os  documentos  do
declarante;  QUE  o  acusado  quando  tirou  os
documentos  da  vítima  levou-o  à  cidade  de
Guarabira  para  dar  entrada  na  aposentadoria  do
mesmo;  QUE  depois  que  foi  aposentado,  o
declarante  nunca recebeu  o  cartão  para  sacar  o
benefício;  que  o  MARCOS  é  quem  recebe  o
benefício  do  declarante  todos  os  meses;  QUE  o
benefício  é  de um salário  mínimo por  mês;  QUE o
acusado  não  repassa  nenhum  centavo  ao
declarante,  ficando  com todo o  dinheiro;  QUE o
MARCOS  tem  um  mercadinho  e  repassa  alguns
alimentos  ao  declarante  e  uns  materiais  de
limpeza;  QUE  essas  compras  que  o  MARCOS
repassa, são no valor de mais ou menos R$150,00
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(cento e cinquenta) reais por mês mas o acusado
cobra  por  essas  compras  a  quantia  de  mais  ou
menos R$400,00 (quatrocentos reais); QUE faz uns
dois anos que o acusado vem fazendo isso com o
declarante;  QUE o  MARCOS é  quem fica  com o
cartão do declarante e faz os saques todo mês do
benefício e não repassa nenhum dinheiro à vítima;
QUE  no  ano  passado  (2005)  o  acusado  levou  o
declarante à agência do Bradesco de Belém para
fazer um empréstimo bancário; QUE o empréstimo
foi  de  R$1.000,00  (mil  reais)  e  o  acusado  só  deu
R$400,00 (quatrocentos)  reais  ao declarante e  ficou
com  R$600,00  (seiscentos);  QUE  os  R$400,00
(quatrocentos) reais foi utilizado [sic] para construir um
quartinho para o declarante ter onde morar e, foi feito
na casa do Sr. João Fábio Cardoso (nominado curador
neste feito); QUE no dia 17/04/2006 o acusado levou
o  declarante  para  a  cidade  de  Bananeiras/PB  e
pediu para o declarante assinar com os polegares
(pois  a vítima não é alfabetizada)  alguns papéis,
que  o  declarante  assinou  sem saber  do  que  se
tratava; QUE  o  acusado  levou  também  para
Bananeiras mais duas pessoas;  QUE o declarante
conhece  essas  pessoas  que  também  foram  para
Bananeiras como “MARIA PRETA” e “MARCELO”, que
também  são  aposentados;  Que  o  benefício  do
declarante  vem com um desconto  mensal  e  fica  no
valor de R$230,00 (duzentos e trinta) reais;  QUE tem
conhecimento que o “MARCOS” aposenta outras
pessoas e que fica com o catão de benefício de
algumas delas; QUE o MARCOS fica com o cartão
do declarante e de outros aposentados guardados
na casa dele. (fls. 08/09) (grifei)

Em sede judicial, expôs:

Que  mora  com  Fábio;  que  o  Marcos  aposentou  o
declarante;  que  assim  que  foi  aposentado  não
recebeu o cartão porque o Marcos ficou com ele,
“tirando... tirando... tirando... e nada para mim por
mais de um ano”;  que durante o ano que o Marcos
passou com o seu cartão só lhe dava o seu cartão
uma vez ao dia; que durante um ano que passou
com seu cartão o Marcos não levava o declarante
para  retirar  o  seu  dinheiro,  ele  mesmo  resolvia
tudo;  que  o  dinheiro  do  declarante  ficava  no
mercadinho de propriedade do primeiro acusado;
que veio a receber o seu cartão agora, faz pouco
tempo;  que  não  comprava  em outro  mercadinho
porque não estava com o seu cartão; que o cartão
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estava com o Marcos; que já fez empréstimo de hum
mil reais; que Marcos ficou com trezentos reais desse
empréstimo;  que chegou a ir  em Bananeiras com o
Marcos  para  tirar  empréstimo  mas  não  tirou  fez
apenas  assinar;  que  não  sabe  escrever  nem  lê
“nadinha”;  que  não  tem  parente;  que  quem  está
tomando conta do mesmo atualmente é o Fábio;  que
não tem conhecimento do conteúdo do papel que
o Marcos fez o declarante colocar o dedo;  que o
Marcos  levou  mais  três  na  companhia  do  depoente
para  Bananeiras;  que  quem foi  na  companhia  do
mesmo  para  Bananeiras  foi  Maria  Preta  e  um
aleijado;  que  o  Marcos  deu  o  cartão  da  sua
aposentadoria para o Fábio; que faz três meses; que
tem  conhecimento  de  muitas  pessoas  que  o
Marcos aposenta e fica com o cartão do benefício
do  mesmos;  que  tem  66  anos  de  idade;  que
atualmente está recebendo trezentos e cinquenta reais
por  mês;  que após o primeiro ano que o Marcos
reteve  o  seu  cartão,  continuou  comprando  no
mercadinho do mesmo; que pegava cem, cento e
pouco no mercadinho de Marcos e o mesmo ficava
com  todo  seu  dinheiro;  que  foi  o  Marcos  que
procurou  o  declarante  para  aposentá-lo;  que  o
Marcos dizia que era difícil, mas depois deu certo; que
durou na base de um ano para sair sua aposentadoria;
que  o  cartão  que  ficou  com  o  Marcos  foi  da
aposentadoria; que não pediu o cartão de volta com
vergonha;  que  o Marcos aposentou muita  gente;
que o Fábio fez uma feirinha para o declarante e não
fala nada para o mesmo; que não tem nada contra o
Marcos; que conheceu o Marcos por morar perto dele;
que  foi  morar  com  o  Fábio  porque  construiu  um
quartinho para o declarante; que o quartinho fica no
quintal da casa de Fábio; que não sabe dizer quantas
pessoas moram com o Fábio; que dormia pela casa
dos outros antes de ter o quartinho […]  que tem um
desconto do empréstimo do seu benefício  direto
no Banco; que só fez um empréstimo em Belém;
que  não  sabe  quanto  recebe  mensalmente.  (fls.
327/328) (grifei)

O Sr.  João Fábio Cardoso, responsável por cuidar do Sr. João

Humberto supramencionado, expôs perante a autoridade policial:

QUE o depoente passou a tomar conta da vítima João
Humberto  Batista  porque  a  família  do  mesmo  o
abandonou  e  ninguém  cuidava  dele;  QUE  está
cuidando do Sr. João Humberto a mais ou menos um
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ano;  QUE  o  Sr.  João  Humberto  é  aposentado  e
recebe  um  benefício  no  valor  de  um  salário
mínimo; QUE o Sr. João Humberto nunca recebeu
nenhum centavo deste benefício; QUE quem fica
com o cartão do Sr. Humberto é o Marcos e este
possui também a senha da conta; QUE o MARCOS
recebe  o  benefício  do  Sr.  Humberto  todos  os
meses  e  não  repassa  nenhum  centavo  para  a
vítima; QUE o MARCOS tem um mercadinho  e  dá
todo mês alguns alimentos e material de limpeza ao
Sr. João Humberto; QUE esses produtos só chegam
a um valor de aproximadamente R$150,00 (cento e
cinquenta  reais)  mas  o  MARCOS  anota  num
caderno  que  as  compras  custaram  R$400,00
(quatrocentos reais); QUE faz uns dois anos que o
MARCOS vem fazendo isso com a vítima;  QUE no
ano passado o  MARCOS levou a vítima para fazer um
empréstimo  no  Bradesco  de  Belém  no  valor  de
R$1.000,00  (um  mil  reais)  e  só  repassou  à  vítima
R$400,00 (quatrocentos reais) e ficou com R$600,00
(seiscentos  reais);  QUE  os  R$400,00  (quatrocentos
reais)  foram utilizados pelo  depoente  para fazer  um
quartinho para o Sr. João Humberto ter onde morar na
casa  do  depoente;  QUE  do  dia  17/04/2006,  o
MARCOS levou o Sr. Humberto para a cidade de
Bananeiras/PB e  lá  a  vítima  assinou  uns  papéis
com o polegar (pois é analfabeto) mas o depoente
não sabe para que foi pois a vítima não sabe dizer
nada  porque  é  meio  doente  mental; QUE
juntamente  com  o  Sr.  João  Humberto  o   MARCOS
levou para Bananeiras no dia 17/04/2006 uma mulher
chamada  MARIA  PRETA  e  um  rapaz  deficiente
chamado MARCELO;  Que essas  duas  pessoas  são
aposentadas  e  o  MARCOS  foi  quem  cuidou  da
aposentadoria  deles;  QUE  o  benefício  do  Sr.  João
Humberto  vem  com  um  desconto  mensal  e  fica  no
valor de R$230,00 (duzentos e trinta reais);  QUE tem
conhecimento  que  o  MARCOS  aposenta  vários
idosos e fica com o cartão deles com o número da
senha  e  faz  os  saques  todos  os  meses; QUE o
MARCOS cobra R$1.500 (mil e quinhentos reais) a
esses idosas para aposentá-los e fica com o cartão
descontando esse valor; QUE o  MARCOS diz aos
idosos que é  muito fácil  aposentá-los  pois  tem uma
pessoa  lá  dentro  do  INSS  e  paga  a  ela  uma
porcentagem  por  casa  aposentadoria;  QUE  na
aposentadoria  do  Sr.  João  Humberto  Batista
consta outro nome;  QUE o nome que consta na
aposentadoria é JOÃO BENTO. (fls. 17/18) (grifei)

Em sede de audiência de instrução e julgamento, disse:
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QUE conhece os acusados Marcos e Samuel;  que já
ouviu  comentários  de  que  o  Marcos  aposenta
velhinho na cidade; que de todos os velhinhos o
Marcos cobra hum mil e quinhentos reais e é pago
em parcelas mensais de cento e cinquenta reais;
que  sabe  informar  que  o  Marcos  ficava  com os
cartões  dos  velhinhos  e  só  repassava  para  os
mesmos  alimentos  de  sua  venda;  que  tem
conhecimento  que  o  Marcos  fez  isso  com  Curingá,
Maria Preta e Marcelo; que tem conhecimento de uma
pessoa  que  deixou  o  cartão  de  bolsa  família  no
mercadinho de Marcos para poder comprar no mesmo;
que  por  mais  de  dois  anos  o  Marcos  reteve  o
cartão do seu João Berto; que o Marcos mandou um
recado pela mulher dele dizendo que quando saísse o
depoente  e  os  velhinhos  iriam  pagar  a  ele,  dando
conotação de ameaça de morte; que o Marcos nunca
deu  nenhum  real  do  aposento  do  S.  João
Humberto  ao  mesmo  seu  [sic]  deu  alimento  e
muita cana; que sabe dizer que o Marcos levou o
Curingá,  Maria  Preta  e  Marcelo  para  tirar
empréstimo;  que  o Curingá  chegou com o  dedo
melado de tinta dizendo que botou num bocado de
folha; que o Curingá tem 65 anos; que o Curingá e
desse empréstimo ficou com seiscentos reais; que
o Marcos não devolvia  o  cartão  do benefício  de
Curingá e ainda fazia gestos de que do jeito que
ele  aposentou também perderia  a  aposentadoria;
que não  conhece  pessoas  mais  jovens  que tenham
sido aposentadas pelo Marcos; que não sabe dizer se
os idosos passavam procuração para o Marcos;  que
sabe dizer que comprava cem reais no mercadinho
de  Marcos  e  quando  ia  ver  estava  devendo
duzentos; que trabalha de cabelereiro; que cuidou de
animais de Marcos uma vez; que quem mora na sua
casa é só o depoente, a sua figura a Curingá; que o
Samuel  não tem participação em nenhum dos fatos
narrados na denúncia. (fl. 334) (grifei)

A 2ª vítima José Viana da Silva (idoso e analfabeto) relatou os

mesmos fatos à autoridade policial:

QUE  é  aposentado  e  recebe  um  benefício  de  um
salário mínimo por mês; QUE veio receber o dinheiro
em Belém no ano passado e o SAMUEL e um sujeito
chamado  MARCO  MALA chamaram  o  declarante  e
pediram os documentos dele; QUE o declarante deu
os documentos aos dois e eles levaram o declarante e
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pediram os documentos dele;  QUE o declarante deu
os  documentos  aos  dois  e  eles  levaram  o
declarante para Guarabira em um carro;  QUE os
dois  pegaram  a  ficha  do  declarante  lá  em
Guarabira e fizeram ele  assinar com o dedo uns
papéis  com  o  dedo  [sic]  QUE  o  declarante  é
analfabeto e não sabe o que assinou; QUE depois
disso o declarante passou a receber só R$220,00
(duzentos e vinte) reais; QUE já faz mais ou menos
um  ano  e  meio  que  isso  vem  acontecendo  com  o
declarante. (fl. 10) (grifei)

Ratificou em Juízo:

Que é aposentado faz quarenta anos; que quem lhe
aposentou  foi  S.  Otaniel;  que  reconhece  os  dois
acusados  como  sendo  as  pessoas  que  estão
ficando com parte do seu dinheiro; que deu seus
documentos a Marcos porque ele pediu; que não
sabia para que o Marcos queria seus documentos;
que  não  sabe  escrever;  que  só  sabe  “botar  o
dedo”; que  o  Marcos  só  fazia  contar  o  dinheiro
recebido e dar parte ao declarante; que o Marcos não
explicou  porque  estava  mandando  o  declarante
“botar o dedo”; que o seu cartão está em casa; que
quem  retira  o  seu  dinheiro  atualmente  é  o  próprio
declarante;  que  não  tem  nada  contra  Marcos  e
Samuel;  que a sua ficha amarela da aposentadoria
que  veio  pelos  Correios  está  com os  acusados;
que ainda hoje estão descontando o empréstimo
na Caixa; que antes do empréstimo o Marcos tirava
o seu dinheiro completo; que já comprou na bodega
do Marcos;  que o Marcos tirou o seu dinheiro por
um ano e meio; que Marcos disse que queria pegá-lo
para  tirar  metade  do  dinheiro  dele;  que  o  Marcos
ficou recebendo o seu dinheiro por um ano e seis
meses; que recebe atualmente duzentos e setenta e
cinco reais; que durante um ano e seis meses que o
Marcos retirou o seu dinheiro quem ficava com o
seu cartão era ele e o outro denunciado “para fazer
a festa”;  que quando não tirava o  dinheiro passava
forme e agora  o dinheiro não dá mais  para fazer  a
feira. (fl. 326) (grifei)

A 3ª ofendida Josefa da Soledade Borges (idosa e analfabeta),

por sua vez, afirmou:
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QUE é aposentada e recebe um benefício por mês;
QUE há uns cinco meses o MARCO MALA convidou
a  declarante  para  fazer  um  empréstimo  dizendo
que ele tiraria um dinheiro no banco para comprar
uma geladeira;  QUE o MARCO MALA ligou para o
Banco Cruzeiro do Sul e pediu para a declarante dizer
que era a mãe dele; QUE a declarante deu seus dados
por telefone a um moça que falava no telefone; QUE a
moça  disse  que  a  declarante  poderia  tirar  até
R$700,00  (setecentos  reais)  de  empréstimo;  QUE a
declarante  só  está  recebendo  R$145,00  (cento  e
quarenta  e  cinco)  reais  do  benefício;  QUE  a
declarante  só  está  recebendo  R$145,00  (cento  e
quarenta e cinco) reais do benefício, pois o resto é
descontado  de  um empréstimo que  a  declarante
não recebeu o dinheiro. (fl. 11) (grifei)

E, perante a autoridade judicial, expôs:

Que conhece Marcos; que o Marcos mandou chamar a
declarante  para  levar  a  mesma  para  tirar  o
empréstimo;  que  foi  tirar  o  empréstimo  em
Guarabira  e  recebeu  em  Bananeiras;  que  o
empréstimo foi de hum mil duzentos e cinquenta
reais; que só tirou cento e quarenta e cinco reais
do empréstimo; que o Banco disse que o Marcos fez
o empréstimo sem a declarante saber; que está quase
sem vista porque tem problema de diabete;  que só
sabe assinar o nome; que pagou a condução de vinte
reais para tirar o empréstimo; que o resto do dinheiro
deu ao advogado no valor de duzentos e cinquenta;
que  os  cento  e  quarenta  e  cinco  reais  que  recebe
atualmente  é  da  aposentadoria;  que  recebia
duzentos  e  vinte  e  cinco  reais  da  sua
aposentadoria.  Que  passou  a  receber  cento  e
quarenta e cinco reais da aposentadoria em razão
do empréstimo; que não recebeu o dinheiro  desse
segundo  empréstimo;  que  fez  o  empréstimo  em
Guarabira  e  foi  receber  em  Bananeiras;  que  em
Guarabira não recebeu dinheiro algum; que uma vez o
primeiro acusado foi  com a declarante no Banco de
Belém para “fazer  eles aumentarem um pouquinho”;
que  depois  que  veio  esse  empréstimo  o  dinheiro
baixou; que fazia compras no mercadinho de Marcos,
mas  depois  deixou;  que  nunca  deixou  o  cartão  do
bolsa escola nem o cartão do benefício no mercadinho
do primeiro acusado;  que foi fazer um empréstimo
em Guarabira  para poder  soltar  o  Bilinga; que  o
advogado do Bilinga era o Dr. João Ferreira; que quem
apresentou o Dr. João a declarante foi o Marcos que
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deu duzentos e cinquenta reais ao Dr. João para soltar
o Bilinga; que o Marcos só fez um empréstimo para a
declarante  em  Guarabira  e  só  foi  receber  em
Bananeiras; que fez um empréstimo no Bradesco em
Belém  sozinha;  que  os  empréstimos  que  a
declarante  fez  era  para  pagar  no  mercadinho de
Marcos; que quando achava que a compra era de
cem o Marcos dizia  que era de duzentos;  que o
empréstimo era para pagar várias coisas […] que o
rapaz do Banco de Belém de nome Antônio disse a
declarante que foi feito um terceiro empréstimo no seu
nome  junto  ao  Banco  Cruzeiro  do  Sul;  que  a
declarante não sabe quem fez esse empréstimo no
seu nome; que só suspeita do S. Marcos; que o S.
Marcos já chegou a olhar os seus documentos; que
não perguntou o valor  do último empréstimo que foi
tirado. (fls. 324/325) (grifei)

A 4ª vítima Eloi Sabino Ferreira (idoso e analfabeto funcional)

relatou os fatos do seguinte modo:

QUE é aposentado há mais ou menos um ano e foi o
MARCO  MALA foi  quem  o  aposentou  [sic];  QUE  o
MARCO  MALA  cobrou  metade  do  salário  do
declarante para poder aposentá-lo e o declarante
tem que pagar esses R$150,00 (cento e cinquenta
reais) todo mês; QUE o MARCO MALA fica com o
cartão  do  declarante  retido  em  sua  casa  e  só
repassa metade do dinheiro do benefício; QUE o
MARCO  MALA recebe  o  dinheiro  do  declarante
todos os meses. (fl. 13) (grifei)

Ratificou em Juízo:

QUE quem lhe aposentou foi o Marcos; que procurou
o Marcos para se aposentar;  que aproximadamente
trinta dias depois que procurou Marcos começou a
receber seu aposento;  que o Marcos cobrou dez
meses  a  cento  e  cinquenta  contos  para  lhe
aposentar; que o seu cartão ficou com o Marcos
durante dez meses; que todo mês o declarante ia
com o Marcos tirar o dinheiro em Guarabira; que
deixou o cartão com o Marcos porque tinha medo
que um elemento viesse em sua casa e levasse o
cartão;  que depois de dez meses ficou com o cartão
em sua casa; que não tem mais medo de ficar com
o seu cartão; que no dia dois de maio completou dez
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meses;  que  o  Marcos  foi  entregar  o  cartão  do
declarante na sua casa depois  dos dez meses;  que
uma vez o Marcos falou para o declarante comprar no
mercadinho dele; que o Marcos falava S. Eloi vamos
fazer um empréstimo, mas o declarante disse que não;
que  sabe  ler  e  escrever; que  o  Marcos  disse  ao
declarante que passasse a procuração para o outro
denunciado para que o mesmo fosse tirar o dinheiro
no Banco;  que “não deu tempo de Samuel  tirar  seu
dinheiro porque o Marcos estava sabendo do negócio
e  mandou  rasgar  a  procuração”;  que  não  leu  a
procuração  porque  não  sabia  o  significado  e
ninguém lhe explicou nada; que um menino lá  de
cima indiciou o Marcos dizendo que ele aposentava as
pessoas;  que  ouviu  dizer  que  o  Marcos  aposentou
outras  pessoas,  além do  declarante;  que  não  ouviu
comentários se o Marcos segurou cartão dos outros.
(fl. 320) (grifei)

A  5ª  ofendida,  Sra.  Cecília  Pereira  de  Souza  (idosa  e

analfabeta), disse em suas declarações extrajudiciais: 

QUE é aposentada há mais ou menos dois anos e foi
o MARCO MALA quem a aposentou; QUE o MARCO
MALA  cobrou  R$1.000,00  (um  mil)  reais  da
declarante para poder aposentá-la e a declarante
teve que pegar um empréstimo para poder pagar
esse valor. (fl. 14)

Perante o magistrado primevo expôs: 

QUE  recebe  a  sua  aposentadoria;  que  quem  lhe
aposentou  foi  um  tal  de  Marcos;  que  uma  pessoa
apontou o Marcos; que depois que procurou Marcos
dentro de dois a três marcos [sic] ele lhe aposentou;
que  foi  com  o  Marcos  para  Guarabira;  que  o
Marcos  lhe  cobrou  hum  mil  reais  para  lhe
aposentar;  que  tirou  dois  empréstimos  de
quinhentos  reais  para  pagar  o  Marcos; que  não
sabe ler nem escrever; que não assina nem o nome;
que  o  Marcos  foi  quem  retirou  o  seu  cartão  da
aposentadoria  e  lhe  entregou;  que  quem  pagou
integralmente  os  empréstimos  foi  a  declarante;  que
não fazia  compra  no  mercadinho  de  Marcos;  que  o
Marcos  não  deu  o  papel  para  a  declarante  assinar
para fazer o empréstimo; que Luiz do Barraco foi quem
apontou o Marcos […] que não foi ao sindicato antes
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de se aposentar; que o seu primeiro empréstimo deu o
dinheiro a Marcos; que o seu segundo empréstimo deu
a Luiz do Barraco para ele entregar a Marcos; que não
sabe dizer se o S. Luzi construiu um barraco com esse
dinheiro;  que não  sabe dizer  se  Luiz  do Barraco  já
tinha ou tem barraco; que pagou cinquenta e três reais
do primeiro empréstimo e 63 do segundo. (fl. 323)

A 6ª vítima Maria do Livramento Barbosa (analfabeta), com 53

anos à época de suas declarações na fase policial, disse:

QUE é aposentada há mais 26 anos; QUE o MARCO
MALA  transferiu  o  recebimento  do  benefício  da
declarante  para Belém;  QUE o MARCO MALA fica
com o cartão da declarante retido em sua casa e
recebe o benefício; QUE o MARCO MALA recebe o
dinheiro  do  declarante  todos  os  meses  e  só
repassa o dinheiro dela em forma de mercadorias
na bodega que ele tem; QUE faz uns três anos que
o MARCO MALA fez um empréstimo em um banco
usando os documentos da declarante e ela nunca
recebeu  um  centavo  do  dinheiro; QUE  esse
empréstimo foi para a declarante gastar com um filho
deficiente, mas a declarante não viu nem a cor do
dinheiro;  QUE  a  declarante  nunca  ficou  com
nenhum comprovante de saque, pois tudo fica com
o acusado. (fl. 15) (grifei)

E em Juízo:

Que quem transferiu o recebimento do seu benefício
para Belém foi o S. Marcos; que as pessoas diziam
que o Marcos era uma ótima criatura; que não pensou
que o Marcos fosse fazer isso com a declarante; que
não queria que o seu dinheiro passasse de Pirpirituba
para Belém; que o Marcos quebrou o seu cartão de
Pirpirituba;  que  começou  a  desconfiar  do  S.
Marcos mandou a declarante assinar  uns  papéis
para comprar umas coisas para ela; que o Marcos
levou a declarante lá em Bananeiras para tirar um
empréstimo; que o Marcos não deu o cartão para a
declarante; que estava internada e pensando que o
S. Marcos era uma ótima pessoa mandou entregar
o seu cartão e seus documentos; que o Marcos não
está  sendo  uma  ótima  pessoa  “porque  ele  fez  isso
com um coitada como eu”; que  não sabe ler  nem
escrever; que  toma  seis  qualidades  de  medicação;
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que o Marcos dava alimentos do mercadinho dele
para a declarante; que ele dava umas “coisinhas
muito pouca e  quando ele  recebia dinheiro dizia
que  não  tinha  mais  dinheiro”; que  o  dinheiro  só
dava  para  pagar  umas  coisinhas  poucas  de
mercadoria; que nunca viu o Samuel andando com o
S.  Marcos;  que  o  Marcos  levou  a  declarante,
Curingá  e  Marcelo  para  fazer  empréstimo  em
Bananeiras;  que  foi  com o Marcos,  mas ele  não
disse para que era; que a mulher de S. Marcos fica
ameaçando as pessoas lá na favela, dizendo que vai
colocar no Fórum se não pagar; que seu filho tem vinte
e  dois  anos  e  é  deficiente; que  seu  filho  foi
aposentado por conta da deficiência; que Marcos
“comeu dez  meses de  cento  e  cinquenta reais”;
que o Marcos já aposentou um bocado de velho,
mas não sabe quem;  que no caso de Marcelo o
Marcos  fez  empréstimo;  que  o  Marcos  levou  a
declarante para comprar uns móveis numa loja e
fez ela assinar, mas esse troços nunca chegaram;
que  quando  foi  para  fazer  o  empréstimo  Marcos
mandou  a  declarante  assinar  dizendo  que  era  para
comprar uma casa para ela; que o Marcos não leu o
que  estava  escrito  para  a  declarante;  que  quem
pagava o aluguel da sua casa foi S. Marcos; que
quando fez o empréstimo deu cinquenta reais a cada
filho  seu;  que  o  S.  Marcos  e  Ninha  colocaram  a
declarante para morar  numa casa quando chegou o
proprietário  embriagado  mandando  ela  sair  da  casa
[…] (fls. )

O 7º ofendido José Marcelo Francelino (analfabeto e portador

de deficiência física), à época com 19 anos de idade, declarou à autoridade

policial:

QUE é aposentado há mais ou menos 02 (dois) anos;
QUE  o  MARCO  MALA  foi  quem  aposentou  o
declarante e cobrou metade do benefício durante
dez meses, totalizando uns R$1.500,00 (um mil  e
quinhentos)  reais; QUE  o  MARCO  MALA fez  um
empréstimo em um banco de Bananeiras/PB usando
os documentos do declarante e  ele nunca recebeu
um centavo de dinheiro; QUE esse empréstimo foi
para  o  declarante  comprar  uma  casa,  pois  é
deficiente;  QUE  foram  dois  empréstimos  que  o
MARCO MALA fez em nome do declarante o primeiro
no valor de R$1.888,00 (um mil oitocentos e oitenta e
oito) reais e o segundo empréstimo foi feito em maio

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000064-52.2006.815.0601 

de  2006  e,  o  declarante  acha  que  foi  no  valor  de
R$2.000,00 (dois mil reais) mas o declarante não viu
nem a cor do dinheiro; QUE o MARCO MALA está
com o cartão de benefício da avó da declarante e
está recebendo o dinheiro dela todo mês e só dá
metade a mesma. (fl. 16) (grifei)

Em sede judicial, expôs:

Que é aposentado; que o Marcos foi quem procurou o
declarante para aposentá-lo; que deu entrada na sua
aposentadoria e no outro mês já recebeu o dinheiro;
que Marcos cobrou do declarante dez meses meio
a meio pela aposentadoria; que quando ia tirar o
dinheiro  dava  a  parte  dele  e  ficava  com  a  sua
parte;  que  o  cartão  tinha  vez  que  ficava  com  o
declarante e tinha vez que ficava com o Marcos;
que  não  sabe  ler  e  escrever; que  fez  dois
empréstimos com  o  Marcos  em  Solânea  e
Bananeiras, mas não recebeu nenhum dinheiro; que
perguntava ao Marcos sobre o seu empréstimo e ele
mandava procurar o gerente;  que não sabe dizer o
que  é  procuração;  que  o  Marcos  mandou  o
declarante assinar uns papéis mas não sabia o que
era porque não sabe ler;  que um dos empréstimos
era de hum mil oitocentos e oitenta e oito e o outro de
dois mil reais; que não sabe dizer quais o bancos em
que fez os empréstimos;  que sua avó comprava no
mercadinho do Marcos e toda vez que ia comprar
fiado lá deixava o cartão; que comprava fiado no
mercadinho de Marcos e deixava o seu cartão; que
as vezes o “s. Marcos ficava meio aperriado por isso
ficava com o seu cartão”; que quem tirava o dinheiro
da sua avó era o Marcos e a sua avó pagava a ele
pelo que estava devendo no mercadinho; que foi
aposentado porque é deficiente da perna; que se
aposentou faz uns dois anos; que não pagou a conta
do  mercadinho  esse  mês;  que  o  seu  dinheiro  da
aposentadoria vinha completo. (fl. 245) (grifei)

CARTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

Da vítima Maria de Lourdes Fernandes da Silva, à época com

22  (vinte  e  dois)  anos,  teria  o  réu  Marcos  Antônio  retido  seu  cartão  do

programa governamental “bolsa família”: 
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QUE  estava  sem  mantimentos  em  casa  e  foi  no
mercadinho  do  MARCO  MALA  para  fazer  umas
compras fiado;  QUE o MARCO MALA disse que só
venderia fiado se a declarante deixasse o cartão de
bolsa família;  QUE fez as compras mas o MARCO
MALA não disse qual era o valor e só faz anotar; QUE
costuma  dar  R$80,00  (oitenta)  reais  por  mês  pelas
compras  mas  não  sabe  se  o  o  MARCO  MALA
desconta  o  débito;  QUE o cartão de bolsa família
está com o MARCO MALA há uns quatro meses e a
declarante foi pegar o cartão e não lhe foi dado;
QUE  hoje  o  MARCO  MALA  encontrou  a  com  a
declarante  e  ficou  a  ameaçando  dizendo  que  ele
pegasse o cartão bolsa família e fosse sacar o dinheiro
dele;  QUE  sabe  que  o  MARCO  MALA faz  essas
coisas  com  muita  gente,  principalmente  com
pessoas idosas. (fl. 12) (grifei)

Confirmou em Juízo: 

Que  conhece  os  acusados  Marcos  e  Samuel;  que
comprava no mercadinho de Marcos, mas deixou de
comprar,  que deixou de comprar  porque deixou seu
cartão  da  fome  zero  a  pedido  do  Marcos;  que  o
Marcos  disse  que  só  lhe  vendia  se  deixasse  o
cartão  da  fome  zero;  que  o  cartão  ficou  com
Marcos por quatro meses; que se encontrou  com o
Marcos na rua e o mesmo falou em tom agressivo com
a declarante que a mesma pegasse a sua mulher e
fosse tirar o seu dinheiro na caixa;  que ele queria o
dinheiro da fome zero para pagar  o  mercadinho;
que antes do Marcos ser preso a declarante foi pedir o
cartão do mesmo; que a esposa do Marcos falou para
a declarante que fosse “pegar o cartão no inferno e na
cadeia”;  que  no  outro  dia  a  mulher  do  primeiro
acusado  entregou  o  cartão  a  declarante;  que  o
primeiro  acusado  botava  [sic]  o  preço  das
mercadorias do jeito que queria e não descontava
o  valor  do  que  comprava  na  sua  frente; que  a
mulher  do  Marcos  passou  pegando  o  número  das
casas,  da  sua,  de  Mocinha  e  dizendo  que  quando
Marcos saísse da cadeia ia resolver com as mesmas;
que o Marcos já ameaçou também uma vizinha sua
por telefone dizendo que ela ia pagar o dinheiro dele
ou por  bem ou por  mal;  que sabe informar que o
Marcos costuma reter cartões para pagamento de
dívidas do mercadinho; que sabe que o mesmo está
com o cartão de Maria do Livramento; que durante os
quatro meses que o Marcos ficou como seu cartão,
a declarante ia pagar, ele ficava com oitenta reais e
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deixava  a  mesma  fazer  novas  compras;  que
quando comprava  o Marcos não dizia  os  nomes
das  mercadorias,  fazia  apenas  anotar  as
mercadorias  num  papel; que  comprava  no
mercadinho  de  Marcos  dois  quilos  de  açúcar,  dois
quilos  de  feijão,  duas  bolachas  três  de  maio,  dois
pacotes  de  macarrão,  dois  pacotes  de  café  e  dois
pacotes de leite Itambé; que era por essa mercadoria
que a declarante pagava oitenta reais por mês;  que
ouviu  comentários  de  que  o  primeiro  acusado
aposentava velho; que ouviu comentário de que o
Marcos ficava com o cartão dos velhos e cobrava
para  aposentá-los;  que  não  ouviu  falar  nada  de
Samuel;  que  a  primeira  vez  que  foi  comprar  no
mercadinho  de  Marcos  fez  uma  compra  de  trinta  e
cinco  reais  para  uma  festa  de  aniversário  […]  (fls.
321/322) (grifei)

As testemunhas  Francisco Luís da Silva (fl. 353), Francinaldo

Luís da Silva (fl. 354), José Cruz Freire (fl. 355), Edirges Raimundo de Lima

(fl. 356),  Maria Andréa da Silva (fl. 357) informam ter ciência de que o réu

auxiliava  pessoas  a  se  aposentarem  junto  ao  INSS  e  que  ele  costumava

vender fiado em seu comércio,  constatando,  juntamente com a testemunha

José Santos Ferreira (fl. 358), sua, suposta, boa conduta social.

Por  sua  vez,  a  ex-esposa  do  indigitado, a  Sra.  Ana  Cláudia

Coutinho da Silva apresentou, perante a autoridade policial, versão harmônica

com a arguida pelas vítimas:

QUE foi casada com o Marco e tem três filhas com o
mesmo  e,  atualmente,  está  divorciada  do  mesmo;
QUE tem conhecimento que o acusado aposenta
idosos  e  incapazes;  QUE  o  indiciado  costuma
cobrar  metade  do  benefício  destas  pessoas  e  o
pagamento é feito em dez meses; QUE o indiciado
faz empréstimos no nome dos aposentados e fica
com  o  dinheiro  deles;  QUE  já  viu  um  monte  de
cartão de aposentadoria em sua casa, mas não chega
a  mexer  para  ver  do  que  se  trata;  QUE  alguns
aposentados  compram  no  mercadinho  do  indiciado
[…] (fl. 22) (grifei)

O  segundo  denunciado  Samuel  Alves  de  Alustau negou  a
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autoria  mas  confirmou  ter  conhecimento  de  que  o  corréu  Marcos  Antônio

aposentava idosos e requeria empréstimos em nome deles, in verbis:

Que não é verdadeira a imputação que lhe é feita […]
que já ouviu falar  que o outro acusado costuma
levar  idosos  para  requerer  aposentadoria  e
requerer empréstimos em banco; que já ouviu o Sr.
Marcelo falar para a esposa de Marcos que o mesmo
tinha ficado com o seu dinheiro; que o outro acusado
tem um comércio em Belém; que não ouviu falar que o
outro acusado retém cartões como garantia de dívida;
que  sabe  informar  que  o  outro  acusado  é
comerciante e sabe dizer que já aposentou a tia da
sua mulher e fez o empréstimo para o José Viana;
que  nunca  reteve  cartões  de  idosos;  que  nunca
recebeu dinheiro para tirar empréstimos para idosos;
que  muitos  idosos  procuram  o  acusado  Marcos
Antônio;  que  não  sabe  dizer  se  os  idosos
procuram o Marcos para comprar no comércio ou
para fazer aposentadoria; que não sabe dizer se o
outro acusado possui uma renda mensal apenas das
aposentadorias  e dos empréstimos que faz […]  que
sua  esposa  já  encaminhou  um  idoso  para  que
Marcos o aposentasse; que não recebeu vantagem
por ter conduzido a tia da sua esposa; que a tia da
sua  esposa  recebe  aposentadoria  integralmente;
que  da  tia  da  sua  esposa  o  outro  acusado  não
ficou com o cartão; que não sabe dizer se o acusado
Marcos procurar [sic] outras pessoas para aposentar;
que já ouviu falar que todo final de mês o carro do
outro acusado levava as pessoas para irem retirar
o dinheiro no Banco; que quem conduzia o carro
era o próprio acusado Marcos Antônio; que não ia
nessas  viagens;  que  a  tia  da  sua  mulher  pagava
R$150,00  todo  mês  para  o  Marcos;  que  ela
concordou em pagar R$150,00 todo mês a Marcos;
que a  tia  de sua esposa pagou R$150,00 para o
Marcos por dez meses; que não sabe explicar como
o Marcos pega os casos; que a tia da sua esposa é
analfabeta; que acha que a tia da sua esposa assina
com o  dedo;  que  a  tia  da  sua  esposa  não  passou
procuração para o Marcos e sim para a sua esposa;
que o Marcos só fez preencher uns papéis lá e passou
para a sua esposa dar entrada; que a sua esposa só
ganhava  dez  ou  cinco  reais  todo  mês  e  o  Marcos
ganhava  cento  e  cinquenta;  que  a  sua  esposa  não
levou mais ninguém para o Marcos aposentar […] (fls.
210/212). (grifei)
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Diante de todas as provas colacionadas aos autos, percebe-se,

de modo irrefutável, que a materialidade delitiva restou consubstanciada pelo

auto de apreensão de fl. 27, documentos de fls. 35/166 e 186/195, bem como

pelo laudo de exame técnico pericial em objetos (fls. 391/ 405).

Atente-se  constar  no  auto  de  apreensão  retromencionado  a

seguinte informação: ”[...] vários documentos de pessoas que estavam sendo

enganadas pelo indiciado, duas agendas constando informações relativas ao

fato  criminoso,  vários  documentos  que  revelam indícios  de  participação  do

acusado no fato criminoso, a qual fora apreendida [sic] em poder de Marcos

Antônio Coutinho de Lima”. (fl. 27)

A autoria, por sua vez, mostra-se inquestionável diante do vasto

arcabouço  probatório  produzido,  o  qual  apresenta  uma  versão  única,

harmônica, firme e inconteste de que o réu Marcos Antônio Coutinho de Lima

praticou todos os atos delitivos a ele imputados, quais sejam: artigos 102 e 104

do Estatuto do Idoso c/c artigo 171 do Código Penal.

Ora,  o réu tinha como vítimas pessoas  analfabetas (de modo

absoluto ou funcional1), e, em grande número, idosas (artigo 1º da Lei n.

10.741/03) que  contratavam-no visando adquirir sua aposentadoria e em troca

estipulava o indigitado um pagamento no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos

reais), a ser pago em 10 (dez) parcelas de R$150,00 (cento e cinquenta reais),

determinando,  na maioria dos casos, como garantia para o recebimento da

dívida  o  cartão  de aposentadoria  que com ele  ficara  retido  durante  todo o

período acertado.

Acontece que com o cartão, teria o indigitado pleno acesso às

contas  das vítimas eis  que portava,  também, as  senhas delas  (vide fl.  68)

1 Analfabetismo funcional  é  a  incapacidade que uma pessoa demonstra ao não compreender textos
simples.
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apropriando-se de modo parcial ou mesmo integral do valor do benefício a elas

concedido já que, simultaneamente, as coagia a comprar mercadorias apenas

em seu mercado e por elas cobrava um valor muito acima do ordinariamente

comercializado, repassando-as, apenas, o saldo, que, em geral, correspondia à

metade do valor do benefício.

Soma-se ao exposto que muitas delas eram coagidas a contratar

empréstimos,  apesar  de  não  poderem  financeiramente  suportar,  assinando

papéis de cujo teor não tinham qualquer ciência,  e cujo valor era, também,

completamente apropriado pelo acusado.

Constata-se,  ainda,  que  o  mesmo  procedimento  delitivo  foi

efetuado em desfavor da Sra. Maria de Lourdes Fernandes da Silva que teve

seu cartão do programa “bolsa família” retido, só podendo fazer compras de

mantimentos no mercadinho de propriedade do réu.

O  ofendido  José  Marcelo  Francelino,  analfabeto  e  que,  com

apenas 19 (dezenove) anos e uma deficiência na perna direita (que não se

sabe se realmente incapacitante para o exercício de qualquer labor), teve sua

aposentadoria concedida, bem como dois empréstimos contratados, dos quais,

em suas palavras, “não viu nem a cor”.

A Sra. Maria do Livramento Barbosa também foi vítima do golpe

da aposentadoria e teve um empréstimo firmado em seu nome, nos mesmos

moldes dos crimes perpetrados contra os idosos.

Nesse diapasão, em relação aos idosos  (Eloi Sabino Ferreira,

Cecília Pereira de Souza, Josefa da Soledade Borges, José Viana da Silva

e José Humberto Batista),  mostram-se perfeitamente subsumidos os fatos

atribuídos ao réu aos tipos penais do artigo 102 e 104 do Estatuto do Idoso eis

que, efetivamente, veio ele, com dolo específico, a reter os cartões magnéticos

das contas bancárias das vítimas os quais lhes dariam acesso ao recebimento
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da  aposentadoria,  sob  o  argumento  de  assegurar  o  recebimento  de  uma,

suposta,  dívida  daquelas  para  com  ele,  o  que  permitiu-lhe  se  apropriar  e

desviar não só das aposentadorias, como também dos empréstimos firmados

em nome dos idosos, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade.

Já  no  que  se  refere  a  Maria  do  Livramento  Barbosa,  José

Marcelo  Francelino e  Maria  de Lourdes Fernandes restou configurado  o

crime de estelionato, eis que o réu, utilizando-se de meio fraudulento, que os

induziu  a  manter-se  em  erro,  obteve  para  si  vantagem ilícita,  em prejuízo

daqueles, o que se adequa aos exatos termos delineados no artigo 171 do

Código Penal.

Inexiste,  ademais,  qualquer  resquício  de  comprovação da tese

defensiva de que os cartões estavam na posse do acusado, na qualidade de

depositário fiel, em razão da relação recíproca de confiança que existia entre

as partes, não havendo o induzimento de pessoas idosas para outorgar-lhe

procuração, nem mesmo a comprovação de que teria ele obtido para si ou para

outrem qualquer vantagem econômica, eis que, por todo o explanado nesse

decisum,  o  que  se  observou  do  acervo  probatório  foi  uma  versão,

diametralmente, contrária e firme o suficiente para a prolação de um decreto

condenatório.

Nessa  senda,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas

desfechadas  pois  o  édito  por  ela  lançado  descansa  em  sólido  quadro

probatório, devendo ser mantida in totum.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

objurgada decisão por todos os seus fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da
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Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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