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PENAL.  Apelações criminais.  Crimes contra a pessoa idosa. 
Apropriação  e  desvio,  em  proveito  próprio,  de  recursos 
oriundos de benefícios previdenciários. Exposição, a perigo, da 
integridade e da saúde, física ou psíquica, do idoso. Desdém, 
humilhação e menosprezo da pessoa senil. Conjunto probatório 
robusto e harmonioso. Crimes dos arts. 102 e 96, §1°, da Lei n.  
10.741/03.  Materialidade  e  autoria  delitivas  comprovadas. 
Condenação  mantida.  Injusto  do  art.  99  da  mesma  Lei. 
Consequência do cometimento da figura ilícita do art. 102 do 
Estatuto do Idoso.  Bis in idem. Absolvição. Pedido alternativo. 
Dosimetria. Penas devidamente cominadas. Primeira apelação 
parcialmente provida. Segunda apelação desprovida.

- Comete o crime do art. 102 do Estatuto do Idoso aquele que  
se apropria dos recursos destinados à vítima, pessoa idosa, a  
título  de  aposentadoria  e  pensão,  e  os  desvia  em proveito  
próprio;

-  As  privações  de  ordem  material  a  que  a  ofendida  foi  
submetida,  na  linha  de  desdobramento  natural  da  conduta  
ilícita,  apresentam-se  como  consequências  imediatas  da  
prática do crime disposto no tipo específico do art. 102 da Lei  
n. 10.741/03, devendo ser consideradas, com especial ênfase,  
por  oportunidade  da  cominação  da  pena-base.  Assim,  tais  
limitações, impostas à vítima por efeito do delito anterior, não  
configuram o injusto do art.  99 daquela Lei, sob pena de se  
configurar indevido bis in idem;

- Aquele que humilha, desdenha e menospreza  pessoa idosa,  
lançando  contra  esta  insultos  depreciativos,  exclusivamente  
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em função de seu estado de senilidade, comete o delito do art.  
96, §1°, da Lei n. 10.741/03, e não o crime previsto no art. 99  
do mesmo Estatuo, para cuja consumação se exige a prova da  
exposição,  a  perigo,  da  integridade  e  da  saúde,  física  ou  
psíquica,  do  indivíduo longevo,  através do cometimento  das  
condutas específicas assinaladas no respectivo tipo penal;

-  A pena  de  ambas  as  apelantes  foi  corretamente  dosada,  
tendo sido  observado o  método trifásico,  de  modo que não  
reclama qualquer reparo;

-  Primeira  apelação  parcialmente  provida,  apenas  para  
absolver Maria Aparecida da Silva Pontes da condenação pelo  
crime do art. 99 do Estatuto do Idoso;

- Segunda apelação desprovida, fazendo-se, todavia, o ajuste  
na capitulação da sentença,  para que conste a condenação  
pelo crime do art. 96, §1°, ao invés do ilícito previsto no art. 99,  
ambos do mesmo diploma legal.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em dar parcial provimento à apelação de Maria Aparecida da Silva Pontes e 
negar provimento ao recurso de Marinalva Ferreira de Brito Sena, nos termos do voto do 
Relator e em harmonia, em parte, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  duas  apelações  criminais  interpostas  por  Maria 
Aparecida da Silva Pontes  e  Marinalva Ferreira de Brito Sena que têm por escopo 
impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Areia. 

A primeira apelante foi condenada a uma pena de 02 (dois) anos e 
06 (seis) meses de reclusão, pela suposta prática do delito previsto no art. 1021 da Lei n. 
10.741/03 (Estatuto do Idoso), e a outra pena de 08 (oito) meses de detenção, pelo crime 
descrito  no  art.  992 da  mesma  Lei,  c/c  art.  693 do  CP,  ambas  a  serem inicialmente 
cumpridas em regime aberto, tendo aplicado, ainda, uma multa no total de 20 (vinte) dias-
multa, fixados no valor mínimo. 

1Art.  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.
2Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições 
desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-
lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.
3Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos 
ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de 
aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Posteriormente,  a  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por 
duas outras, restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e 
limitação de fim de semana.

A  segunda  recorrente,  por  sua  vez,  foi  condenada  pelo  crime 
previsto no art. 99 daquela mesma Lei, sendo-lhe aplicada uma pena de 08 (oito) meses 
de detenção, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo, 
tendo  sido  substituída  a  pena  privativa  de  liberdade  por  outra,  restritiva  de  direitos, 
consistente na prestação de serviços à comunidade (fs. 89/94).

Narra a denúncia que a primeira apelante, Maria Aparecida da Silva 
Pontes,  “vive  maltratando,  se  apropriando  e  desviando  os  proventos  do  benefício 
previdenciário de sua genitora Ana Maria da Conceição, uma anciã de 90 anos de idade, 
de modo a expor a perigo a integridade e a saúde da idosa submetendo-a a condições 
desumanas e privando-a de alimentos e cuidados necessários”.

Informa,  ainda,  que  a  segunda  recorrente,  Marinalva  Ferreira  de 
Brito Sena, neta da vítima, constantemente humilha, desdenha e menospreza a sua avó, 
proferindo ofensas por meio de frases como “velha sebosa”, “velha nojenta” e “você vai  
morrer” (fs. 02/04).

Nas  petições  de  interposição  de  seus  recursos,  firmadas  pelo 
mesmo advogado, requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,  apresentadas em conjunto,  sustentam 
que  nunca  houve  qualquer  apropriação  ou  desvio  dos  estipêndios  recebidos  pela 
ofendida, bem como esta não era maltratada ou submetida a condições degradantes, 
concluindo,  assim, que a prova dos autos  seria  frágil,  motivo pelo qual  pugnam pela 
reforma da sentença, absolvendo-as da condenação, com base no art. 386, VII4, do CPP. 

Outrossim,  aduzem  que  a  pena-base  foi  estabelecida  acima  do 
mínimo sem maior fundamentação, tendo em vista que a análise da circunstância judicial 
da personalidade, considerada como sendo tendente à prática delitiva, seria genérica e 
não encontraria respaldo na prova dos autos. Por tal motivo, alternativamente, pleiteiam a 
redução da pena (fs. 98/104 e 108/115).

Contrarrazões às fs. 116/119.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  dos 
recursos (fs. 123/124).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

4Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
[…]
VII – não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)
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A primeira  apelação  deve  ser  parcialmente  provida,  apenas  para 
absolver Maria Aparecida da Silva Pontes da condenação pelo crime do art. 99 da Lei n. 
10.741/03. 

Outrossim,  quanto  à  segunda  apelante,  seu  recurso  deve  ser 
desprovido,  restabelecendo-se,  todavia,  a  imputação  originalmente  feita  na  denúncia, 
consistente no art. 96, §1°5, da mesma Lei.

I  –  DO  REQUERIMENTO  PARA  CONCESSÃO  DOS  BENEFÍCIOS  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA

O  pedido  de  concessão  dos  benefícios  da  justiça  gratuita,  nos 
moldes da Lei n° 1.060/50, deve ser endereçado ao juízo das execuções penais, que 
detém competência para decidir a respeito, conforme entendimento do STJ:

PROCESSUAL  PENAL.  PAGAMENTO  DE  CUSTAS 
PROCESSUAIS.  BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA  GRATUITA. 
CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CPP E ART. 12 DA LEI N.º 1.060/50. 
PRECEDENTES.
1.  O  réu,  ainda  que  beneficiário  da  assistência  judiciária 
gratuita,  deve  ser  condenado  ao  pagamento  das  custas 
processuais  nos  termos  do  art.  804  do  Código  de  Processo 
Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto 
perdurar  seu  estado  de  pobreza,  pelo  prazo  de  cinco  anos, 
quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina 
o art. 12 da Lei n.º 1.060/50. Precedentes.
2.  A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de 
execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para 
aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a 
possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
3. Recurso conhecido e provido6. (grifo nosso)

Ante o exposto, e tendo em vista o que dispõe o §1°7 do art. 142 do 
Regimento  Interno  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  (RITJPB),  não  conheço  deste 
requerimento específico.

II – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Inicialmente,  cumpre  registrar  que,  ao  contrário  do  que  foi  feito 

5Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios 
de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da 
cidadania, por motivo de idade:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
§1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, 

por qualquer motivo.
6(REsp 400.682/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 17/11/2003, 
p. 355)
7Art.  142.  No  ato  de  interposição  do  recurso,  ressalvadas  as  isenções  definidas  em lei,  o  recorrente 
comprovará, desde logo, o respectivo preparo, inclusive porte de retorno, sob pena de deserção (CPC, art. 
511, c/c a Lei Estadual n. 5.672/92, art. 16 e parágrafos).

§1º. Tratando-se de ação penal pública, o processamento dos recursos interpostos não depende do 
imediato  preparo,  somente  exigível  quando  da  execução  da  sentença  condenatória.  (Lei  Estadual  n. 
5.672/92, art. 17)
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quanto à primeira apelante, a quem também se atribuiu o cometimento do crime do art. 99  
do  Estatuto  do  Idoso,  a  denúncia  imputou  à  segunda  recorrente  a  prática  do  ilícito 
descrito no art. 96, §1°, da Lei n. 10.741/03 (f. 03), cuja pena varia de 06 (seis) meses a  
01 (um) ano, o que foi ratificado nas alegações finais (fs. 81/82).

A sentença, considerando os mesmos fatos narrados na exordial, 
condenou Marinalva Ferreira de Brito Sena pelo crime do art. 99 da mesma Lei (f. 92), o 
qual possui reprimenda em abstrato variando de 02 (dois) meses a 01 (um) ano.

Embora não tenha se pronunciado expressamente, constata-se que 
o  Magistrado  deu  nova  qualificação  jurídica  aos  fatos  descritos  na  vestibular,  tendo 
realizado, mesmo de forma implícita, verdadeira emendatio libelli, prevista no art. 3838 do 
CPP.

Feito este registro, passa-se à análise da pretensão recursal.

II.1 – DO CRIME PREVISTO NO ART. 102 DA LEI N. 10.741/03

Em que pesem os argumentos da primeira apelante, única que foi 
condenada por esta figura típica, no sentido da fragilidade da prova, constata-se que os 
autos revelam justamente o contrário, ou seja, a instrução probatória logrou demonstrar,  
exaustivamente, a materialidade e autoria delitivas.

Neste sentido, tem-se os autos do inquérito de fs. 06/15, bem como 
as declarações da ofendida, a Sra. Ana Maria da Conceição (f. 09), e de sua filha, a Sra.  
Maria de Fátima Brito de Andrade (fs. 08 e 20), o depoimento de Elaine Gonçalves da 
Silva (f. 10), o interrogatório de Maria Aparecida da Silva Pontes (f. 11), o depoimento de  
Dalva Camilo dos Santos (f. 26), além das declarações de outra filha da vítima, a Sra. 
Maria das Dores Ferreira de Brito (f. 27) e do interrogatório de Marinalva Ferreira de Brito 
Sena (f. 28), todos colhidos durante a fase inquisitorial.

Já em juízo, a ofendida revelou que, na verdade, as duas apelantes 
são suas netas. Na mesma oportunidade, embora tenha dito não saber se a primeira 
recorrente  de  fato  chegou  a  fazer  algum  empréstimo  a  débito  dos  recursos 
previdenciários que auferia, a vítima foi enfática ao afirmar que Maria Aparecida da Silva 
Pontes detinha a posse do seu cartão e da sua senha, in verbis (f. 57):

Que é avó das denunciadas Maria Aparecida da Silva Pontes e 
Marinalva Ferreira de Brito Sena; Que a 1ª denunciada detinha a 
posse do seu cartão e da senha, mas não sabe dizer por quanto 
tempo; Que não sabe dizer se a 1ª denunciada fez empréstimo em 
seu benefício previdenciário; (grifo nosso)

Por  sua  vez,  a  filha  da  vítima,  a  Sra.  Maria  de  Fátima Brito  de 
Andrade, foi  firme ao atestar que a primeira apelante deteve a posse dos cartões de 
benefícios  previdenciários  (pensão  por  morte  e  aposentadoria),  com  as  respectivas 
senhas, por mais de 02 (dois) anos, estimando-se um período compreendido entre janeiro 

8Art.  383. O juiz,  sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe 
definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada 
pela Lei nº 11.719, de 2008).
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de 2009 e julho de 2011, a saber (fs. 58/59):

Que a 1ª denunciada Maria Aparecida da Silva Pontes é sobrinha 
da declarante e, por mais de 02 anos, deteve a posse do cartão e 
da senha do benefício previdenciário da vítima, estimando que 
esse período tenha ocorrido entre janeiro/2009 e julho/2011; Que 
sua  mãe  Ana  Maria  da  Conceição  tem  02  (dois)  benefícios 
previdenciários,  no valor  de 01 (um) salário-mínimo cada um, 
sendo uma aposentadoria e 01 pensão; (sic.) (grifo nosso)

Em outra passagem de suas declarações, afirmou que a primeira 
apelante fez três empréstimos para serem pagos com os estipêndios da vítima, ou seja, 
mediante consignação direta na fonte pagadora: 

A  1ª  denunciada  fez  03  empréstimos  nos  benefícios 
previdenciários da vítima, não sabendo dizer o valor de cada um 
deles, mas sabe dizer as quantias das parcelas pagas, sendo um 
de  R$160,00,  outro  de  R$150,00  e  um  de  R$75,00;  Que  os 
empréstimos de R$ 150,00 e R$ 75,00 já foram terminados; (sic.) 
(grifo nosso)

Esta informação é confirmada pelo demonstrativo dos contratos de 
empréstimo  consignado,  lançados  a  débito  dos  benefícios  percebidos  pela  vítima, 
enviado ao Juízo da causa pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A partir da 
análise  do  referido  documento,  pode-se  identificar,  ao  longo  do  período  em  que  a 
recorrente  esteve  com os  cartões  da  ofendida  (janeiro  de  2009  a  julho  de  2011),  a 
existência de, pelo menos, dois contratos firmados com o banco BMG, cuja data de início 
é a mesma, 07/10/09 (fs. 74/75).

Por fim, a filha da ofendida atesta que, com os recursos obtidos, 
seja em decorrência dos empréstimos contratados ou da fruição mensal dos benefícios 
previdenciários, a primeira recorrente costumava fazer feira em um mercadinho, levando 
os gêneros adquiridos para a sua própria residência, como também chegou a realizar 
uma reforma em sua casa, em detrimento da manutenção da moradia de sua avó, onde 
se limitou a colocar apenas três linhas para o reparo do telhado.

Eis o quanto dito:

Que a feira que Maria Aparecida fazia no mercadinho de Dedéu, 
a maior parte das mercadorias era levada para a casa da própria 
Maria Aparecida; Que Maria Aparecida não morava na casa onde 
a vítima residia, ou seja,  só "tomava conta dos cartões";  Que 
tomou  conhecimento  que  Maria  Aparecida  fez  uma reforma  na 
casa  dela,  com o  dinheiro  de  empréstimo,  enquanto  que,  na 
casa da vítima, colocou apenas 03 linhas; (sic.) (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que Maria Aparecida da Silva Pontes deteve a 
posse dos cartões da vítima, bem como das senhas respectivas, tendo livre acesso aos 
recursos percebidos a título de aposentadoria e pensão por morte, o que perdurou por  
pouco mais de 02 (dois) anos. 
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Restou comprovado,  ainda,  que durante este tempo, foram feitos 
pelo menos dois empréstimos para pagamento em consignação. 

Finalmente, a instrução revelou que a recorrente se apropriou das 
verbas que deveriam ser empregadas em benefício exclusivo da sua legítima destinatária, 
desviando-as para seu próprio benefício. 

Portanto, a sua conduta configura o delito previsto no art. 102 da Lei 
n.  10.741/03,  de  modo  que,  demonstradas  a  materialidade  e  autoria  delitivas,  a 
condenação é medida que deve ser preservada.

II.2 – DO CRIME DO ART. 99 DA LEI N. 10.741/03

Tendo em vista o que acima foi exposto, a respeito da configuração 
do tipo descrito no art. 102 do Estatuto do Idoso, observa-se que a situação de fato, tida 
como  caracterizadora  do  crime  no  art.  99  da  mesma  Lei,  nada  mais  é  do  que  a 
consequência direta dos desvios das verbas destinadas à vítima.

Ora,  a  primeira  apelante,  como  visto,  apropriou-se  das  quantias 
destinadas à ofendida e as desviou  em proveito  próprio.  Como efeito  imediato  desta 
conduta,  a  Sra.  Ana  Maria  da  Conceição,  tolhida  do  integral  usufruto  dos  benefícios 
previdenciários de que era titular,  foi  submetida a uma situação de privação material, 
sendo forçada a arrancar a sua sobrevivência dos poucos recursos que lhe chegavam.

Cuida-se,  em  verdade,  de  desdobramento  natural  da  conduta 
tipificada  no  art.  102  da  Lei  n.  10.741/03,  não  configurando  delito  autônomo,  mas 
consequência danosa deste crime.

Tanto é assim que o próprio Juiz, ao dosar as penas, considerou, 
para os injustos dos arts. 99 e 102 da Lei n. 10.741/03, o estado de privação em que se 
encontrava a  vítima para,  de  tal  forma,  valorar,  em desfavor  da  primeira  apelante,  a 
circunstância judicial referente às consequências do crime (f. 92).

Desta maneira, por se tratar de efeito decorrente do cometimento do 
delito do art. 102 da Lei n. 10.741/03, não poderia a apelante ser condenada pela figura 
do art. 99 da mesma Lei, sob pena de se configurar indevido bis in idem, como de fato 
ocorreu.

Registre-se,  nesta  quadra,  que  a  situação  de  penúria  a  que  foi 
submetida a vítima, embora não configure o crime autônomo do art. 99 do Estatuto do 
Idoso, é circunstância de extrema gravidade, que deve ser aquilatada na primeira fase da 
dosimetria da pena pela prática do crime do art. 102 daquela Lei.

Assim, alternativa não há senão absolver a primeira recorrente da 
condenação pelo crime do art. 99 da Lei n. 10.741/03.

Passando-se adiante, no que se refere à segunda apelante, verifica-
se que a prova dos autos demonstrou que a sua conduta se restringiu ao desdém, à 
humilhação e ao menosprezo da vítima.
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Neste sentido, há o relato da própria ofendida, dando conta de que 
sua neta,  Marinalva  Ferreira  de  Brito  Sena,  agredia-a  verbalmente  com os seguintes 
dizeres (f. 57): 

Que foi xingada por sua neta Marinalva Ferreira de Brito Sena, 
que lhe chamava de velha nojenta; Que Marinalva é doida do juízo; 
(grifo nosso)

Corroborando, eis o que afirmou a Sra. Maria de Fátima Brito de 
Andrade (f. 58):

Que  a  2ª  denunciada  Marinalva  Ferreira  de  Brito  Sena,  é 
alcoólatra  e  vivia  destratando  a  vítima,  chamando-a  de  velha 
sebosa, velha nojenta; (grifo nosso)

Como  se  constata,  a  prova  dos  autos,  em  momento  algum, 
comprova a prática do crime do art. 99 da Lei n. 10.741/03, cuja conduta é “expor a perigo 
a  integridade  e  a  saúde,  física  ou  psíquica,  do  idoso,  submetendo-o  a  condições 
desumanas  ou  degradantes  ou  privando-o  de  alimentos  e  cuidados  indispensáveis, 
quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado”. 

Não  há  prova  nos  autos  de  que  os  impropérios  proferidos  pela 
segunda sentenciada, conforme as narrativas acima citadas, tenham exposto a perigo a 
integridade e a saúde, física ou psíquica, da vítima, de modo que o fato comprovado não 
se subsume ao tipo do art. 99 da Lei n. 10.741/03.

Com efeito, na própria sentença, ao se fundamentar a condenação 
da  segunda  apelante  por  esta  figura,  não  está  indicado,  em  nenhuma  passagem, 
qualquer prova que pudesse comprovar a consumação deste ilícito.

A propósito, eis trecho do édito condenatório que bem evidencia o 
quanto dito (fs. 90/91):

Eis o relato. Decido.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  a  ação  é 
PROCEDENTE, pelos seguintes motivos:

I°) pelo que foi colhido na instrução processual, nota-se que as 
denunciadas são netas da vítima, sendo responsáveis por esta, 
vez  que  se  trata  de  pessoa  idosa,  incapaz  de  exercer 
atividades cotidianas sem o auxílio de terceiros e se utilizavam 
de  tal  condição  para  se  apropriarem  dos  proventos 
previdenciários  da  vítima,  além de  lhe  dispensar  tratamento 
inadequado,  com  privação  de  alimentos  e  xingamentos 
constantes;

2°) inicialmente, com relação ao delito tipificado no art. 99 da 
Lei 10.741/03, assevere-se que é forte a prova testemunhai no 
sentido  de  que  a  vítima  tinha  sua  saúde  exposta  a  perigo, 
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especialmente em razão de ser privada de alimentos e xingada 
constantemente  pelas  denunciadas.  Para  tanto,  vejamos 
trechos do depoimento de Maria de Fátima Brito de Andrade, 
conforme termo de fls. 58:

"(...) Que a feira que Maria Aparecida fazia no mercadinho de 
Dedéu, a maior parte das mercadorias era levada para a casa 
da própria Maria Aparecida

"(...) Que a 2ª denunciada Marinalva Ferreira de Brito Sena, é 
alcoólatra e vivia destratando a vítima, chamando-a de velha 
sebosa, velha nojenta;"

Nesse mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas 
da defesa Maria Francinete dos Santos e Angélica dos Santos, 
que figuram, respectivamente, às fls. 64 e 65 dos autos:

"(...) Que conhece os netos da vítima, de prenomes Bia, Nalva, 
João e Nico e sabe dizer que estes diziam impropérios com a 
vítima (...)"

Corroborando com o encimado, atente-se para o que trouxe a 
vítima em seu depoimento de fls. 57 do caderno processual:

"(...)  Que depois  que teve a  conversa com o Juiz  e  com o 
Promotor,  antes  da  propositura  desta  ação,  passava  por 
necessidade; Que foi xingada por sua neta Marinalva Ferreira 
de Brito Sena, que lhe chamava de velha nojenta (...)"

Por tudo que foi colhido, não há dúvidas acerca do inaceitável 
tratamento dispensado à vítima,  o  qual  se torna ainda mais 
grave  levando  em  consideração  que  a  primeira  denunciada 
detinha o cartão e senha referentes ao benefício previdenciário 
da  vítima  e  apropriava-se  indevidamente  dos  respectivos 
valores, conforme será analisado abaixo;

3°) no que diz respeito ao desvio de recursos previdenciários, 
que caracteriza  o  delito  previsto  no  art.  102 do Estatuto  do 
Idoso, este deve ser imputado à primeira denunciada. Note-se 
que as testemunhas e a vítima foram seguras ao indicar que a 
primeira acusada. Maria Aparecida da Silva Pontes, detinha o 
cartão e senha dos benefícios previdenciários percebidos pela 
vítima e utilizavam os proventos em proveito próprio, lançando 
a  vítima  à  própria  sorte.  Consta,  inclusive.  que  a  primeira 
acusada  teria  realizados  três  empréstimos  consignados  em 
nome da vítima e utilizado os recursos em uma reforma na sua 
residência.  Registre-se.  novamente.  trecho  do  depoimento 
prestado por Maria de Fátima Brito de Andrade:

"(...) Que a Ia denunciada Maria Aparecida da Silva Pontes é 
sobrinha da declarante e, por mais de 02 (dois) anos, deteve a 
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posse  do  cartão  e  da  senha  do  benefício  previdenciário  da 
vítima,  estimando  que  esse  período  tenha  ocorrido  entre 
Janeiro de 2009 e Junho de 2011 (...) Que a Ia denunciada fez 
três empréstimos nos benefícios previdenciários da vítima, não 
sabendo dizer o valor de cada um deles, mas sabe dizer as 
quantias das parcelas pagas, sendo um de RS 160,00, outro 
de RS 150,00, e um de RS 75,00 (...) Que tomou conhecimento 
que Maria  Aparecida fez  uma reforma na casa dela,  com o 
dinheiro do empréstimo (...)"

4°)  o  depoimento acima é convergente com as informações 
prestadas pelo INSS, que trouxe que, na época em que a Ia 
denunciada detinha o cartão da vítima, foram realizados alguns 
empréstimos, especificados no documento de tis. 74/75;

5°) com relação à segunda denunciada, não há indicativos de 
que tenha se apropriado ou desviado dos proventos da vítima, 
vez  que.  nesse  particular,  as  provas  constantes  dos  autos 
pesam  em  desfavor  exclusivamente  de  Maria  Aparecida  da 
Silva Pontes, de modo que. quanto à acusação do art. 102. do 
Estatuto do Idoso, aquela deve ser absolvida. 

O que restou comprovado, portanto, é que a conduta da segunda 
apelante consistiu em desdenhar, humilhar e menosprezar pessoa idosa, no caso, a sua 
própria avó, o que configura o crime do art. 96, §1°, da Lei n. 10.741/03, tendo em vista o 
teor dos insultos que proferia contra a vítima.

Assim,  restabelecendo-se  a  capitulação  inicialmente  atribuída  na 
denúncia,  deve-se  manter  a  condenação  da  segunda  apelante  pela  prática  do  delito 
assinalado no art. 96, §1°, da Lei n. 10.741/03.

III – DO PEDIDO ALTERNATIVO: REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Conforme acima narrado, as apelantes argumentam que a   pena-
base foi cominada de forma exagerada e mediante fundamentação genérica, no que diz 
respeito à consideração da circunstância judicial  referente à personalidade, tida como 
sendo tendente à prática delitiva.

De  fato,  compulsando  os  autos,  observa-se  que  o  Magistrado 
considerou referida modulante em demérito das sentenciadas mediante a avaliação de 
que as suas personalidades revelariam “disposição para o crime” (fs. 92/93).

Em  verdade,  nada  há  nos  autos,  nenhuma  prova  técnica  ou 
empírica,  que  dê  suporte  a  esta  constatação,  de  modo  que,  se  nada  a  desabona  e 
tampouco a enaltece, esta modulante deve ser tida como neutra.

Todavia, mesmo assim, a pena não deve ser reduzida.

É que a análise das circunstâncias judiciais não se restringe a uma 
fórmula  aritmética,  com  valores  e  expressões  absolutos,  imutáveis  e  equivalentes, 

10/13
AC_00017236120118150071_06



dispostos em um contexto de proporcionalidade matemática. Ao contrário, cuida-se de um 
procedimento que traz em si uma forte carga de discricionariedade, colocada à disposição 
do julgador, que deve aquilatar cada modulante conforme a prova dos autos e a realidade 
concreta de cada caso.

Neste sentido, segue o STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  CRIME  PREVISTO 
NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FOTOGRAFIA 
DE  MENOR  EM  CENA  COM  NATUREZA  SEXUAL.  ART.  241. 
AMEAÇA DE MORTE. CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO.  PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.  DESPROPORCIONALIDADE. 
INEXISTÊNCIA.  INTENSIDADE  DA  AMEAÇA.  AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2.  A  ponderação  das  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do 
Código  Penal  não  é  uma  operação  aritmética  em  que  se  dá 
pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo 
matemático  levando-se  em conta as  penas máxima e  mínima 
cominadas  ao  delito  cometido  pelo  agente,  mas  sim  um 
exercício  de  discricionariedade  vinculada  que  impõe  ao 
magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, 
positiva  ou  neutra  das  oito  circunstâncias  judiciais 
mencionadas  no  art.  59  do  CP  e,  dentro  disso,  eleger  a 
reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do 
fato-crime.
3.  In  casu,  mesmo  subsistindo  apenas  uma  circunstância  judicial 
desfavorável ao paciente, não há constrangimento ilegal na fixação 
da pena-base 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal, 
levando-se em conta a intensidade da ameaça feita contra a vítima 
do delito, a qual, mesmo passados 5 (cinco) anos do fato, manteve-
se silente, tendo o delito sido descoberto por outras circunstâncias.
4. Agravo regimental a que se nega provimento9. (grifo nosso)

Neste  contexto,  verifica-se  que  ao  dosar  a  pena  da  primeira 
apelante, referente ao crime do art. 102 da Lei n. 10.741/03, além da personalidade, que 
como visto deve ser tida como neutra, o Magistrado considerou ainda, em seu demérito, a 
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime (f. 92).

Aqui,  como  acima  já  adiantado,  deve-se  realçar  que  esta  última 
modulante possui acentuada relevância para a fixação da pena-base, uma vez que a 
apropriação e o desvio dos recursos previdenciários gerou profundas consequências para 
a vítima, que foi submetida a uma severa privação material, o que, por si só, justifica a  
exasperação da reprimenda para bem acima do mínimo.

Sucede, entretanto, que diante de uma pena em abstrato variando 
de 01 (um) a 04 (quatro) anos, fixou-se a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão, o que,  
considerando-se  todas  as  outras  modulantes  avaliadas  em  prejuízo  da  primeira 
sentenciada, com especial ênfase para as consequências do injusto, demonstra que a 
sanção não está exagerada, como reputa em seu recurso.

9(AgRg no HC 188.873/AC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 
16/10/2013)
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Além disso, já na segunda fase da dosimetria, a pena fica agravada 
em mais 06 (seis) meses, tendo em vista a incidência da agravante do art. 61, II, “e”10, do 
CP, totalizando-se uma reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (f. 
93). 

Portanto, a pena definitiva se encontra devidamente cominada, não 
reclamando qualquer ajuste.

Quanto à segunda recorrente, que também questiona a dosimetria, 
sob o mesmo argumento, melhor sorte não lhe assiste.

Conforme acima exposto, a condenação de Marinalva Ferreira de 
Brito Sena deve ser mantida, fazendo-se a devida adequação do tipo penal,  ou seja, 
considerados os mesmos fatos narrados na exordial e que foram provados ao longo da 
instrução, a sua conduta não configurou o crime do art. 99 do Estatuto do Idoso, mas o 
injusto do art. 96, §1°, da mesma Lei, pelo qual, inclusive, foi denunciada.

Sendo  assim,  deve-se  manter  a  pena-base  fixada  na  sentença, 
correspondente a 06 (seis) meses de reclusão (fs. 93/94), tendo em vista que essa é, 
justamente, a pena mínima estipulada no preceito secundário do art. 96, §1°, da Lei n. 
10.741/03.

Na segunda fase do sistema trifásico, por força do disposto no art. 
61,  II,  “e”,  deve-se aumentar  a  pena,  o  que é feito  no mesmo montante utilizado na 
sentença, ou seja, 02 (dois) meses, totalizando 08 (oito) meses de reclusão, tornando-se 
definitiva neste patamar, diante da inexistência de outras circunstâncias legais ou causas 
de diminuição ou aumento de pena (f. 94).

Logo,  a  dosimetria  da  segunda  recorrente  também  se  encontra 
hígida, dispensando qualquer ajuste.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta por 
Maria Aparecida da Silva Pontes, exclusivamente para a absolver da condenação pelo 
delito do art. 99 da Lei n. 10.741/03. 

Outrossim,  nego provimento à apelação de Marinalva Ferreira de 
Brito Sena, corrigindo apenas a capitulação dada ao fato, para que conste a condenação 
pelo crime previsto no art. 96, §1°, do Estatuto do Idoso.

Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador,  Joás 
10Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) […] II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela 
Lei nº 7.209, de 11.7.1984) […] e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge;
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de Brito Pereira Filho, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando 
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Relator, o Juiz de 
Direto  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (convocado  para  substituir  o  Desembargador 
Carlos Martins Beltrão Filho), Revisor, e  Marcos William de Oliveira (convocado para 
substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  Promotor  de  Justiça  convocado,  o 
Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de  
março de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                    RELATOR

 

13/13
AC_00017236120118150071_06


