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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTATUTO  DO
IDOSO.  LEI  Nº  10.741/2003.  MAUS  TRATOS
(ART.  99)  E  APROPRIAÇÃO  DE  BENS  (ART.
102).  ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
PROVAS. APELO. ASSISTENTE MINISTERIAL.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.

1.  No  âmbito  penal,  cabe  à  acusação  o  ônus  da
prova  da  autoria,  por  meio  da  qual  deve  se
comprovar  a  existência  de  um ilícito.  Assim não
procedendo,  ou  seja,  não  conseguindo  provar,
extreme  de  dúvidas,  a  prática  do  crime,  a
absolvição  é  medida  que  se  impõe,  não  cabendo
reforma a decisão de primeiro grau.

2.  A  prova  deve  estar  clara,  escorreita  e  sem
qualquer dúvida a respeito da autoria do delito para
ensejar sentença condenatória. E, no presente caso,
não foi  capaz de superar a dúvida que milita  em
favor  do  réu,  sendo  a  absolvição,  medida
impositiva. 

3.  O Direito Penal não se compadece com meras
suposições  ou  conjecturas,  pois,  na  ausência  de
outros elementos de prova e demais indicativos de
autoria, impera a absolvição, com fundamento no
princípio do in dubio pro reo. 
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VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade.,  em  negar  provimento  ao  recurso,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

RELATÓRIO

Perante  a  5ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB,  Maria  Aparecida  Pereira,  devidamente  qualificada  nos  autos,  foi
denunciada,  como  incursa  nas  sanções  dos  arts.  99  (maus  tratos)  e  102
(apropriação  de  bens)  da  Lei  nº  10.741/2003,  acusada  de  expôr  a  perigo  a
integridade física e a saúde de idoso, submetendo-lhe a condições desumanas ou
degradantes,  ou  lhe  privando  de  alimentos  e  cuidados  indispensáveis,  e  ainda
apropriou-se de pensão, dando-lhe aplicação diversa da sua finalidade.  (fls. 2-4).

Consta da denúncia que o Sr. José Batista do Nascimento, de
88  anos  de  idade  a  época,  residente  da  Rua  Alcides  Carneiro,  n°  903,  bairro
Bodocongó,  era  portador  de  leucemia,  diabetes  e  hipertensão,  e  ainda  possuía
deficiência  visual  em  um  olho.  Em  virtude  disso,  o  mesmo  era  cuidado  pela
acusada, que era responsável pela sua alimentação, medicação, idas ao hospital,
higiene e demais necessidades do idoso, situação que perdurou por 10 anos. 

A partir  do  ano  de  2013,  os  filhos  da  vítima  resolveram
alternar os cuidados com o pai, momento em que solicitaram à acusada o cartão e a
senha do banco do idoso, uma vez que sua pensão era de aproximadamente R$
1.850,00  (mil  oitocentos  e  cinquenta  reais),  ocasião  em  que  esta  se  negou  a
entregar. 

Aduz  a  denúncia,  que  naquela  oportunidade  os  filhos  do
ofendido  foram  à  Caixa  Econômica  Federal,  momento  em  que  constataram  o
encerramento  da  conta  da  vítima e  que  não havia  mais  dinheiro  na  poupança.
Também  perceberam  que  o  cartão  estava  boqueado,  e,  assim,  através  de  um
levantamento dos últimos meses, verificou-se que os valores foram sacados em
2013 e 2014, conforme extrato bancário de folhas não numeradas. 

Com  isso,  ao  ser  questionada  sobre  o  dinheiro,  a  acusada
relatou que toda a retirada do mesmo havia sido ordem do idoso, sendo todo o
valor gasto com exames,  tendo em vista que “os exames para o tratamento de
leucemia custavam R$ 200,00 (duzentos reais)”, porém, a declarante descobriu que
esses exames custavam, apenas, R$ 56,00 (cinquenta e seis reais). 

Tomou-se conhecimento,  por meio de terceiros,  que o idoso
sofria maus-tratos,  não tendo o que comer e passando o dia inteiro sozinho na
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residência, até que um dos filhos chegasse pela noite para dormir com o mesmo. 

Por fim, relata a peça acusatória que o idoso veio a óbito no
dia 06 de Maio de 2015, conforme certidão em anexo aos autos do processo. 

Instruído  regularmente  o processo e oferecidas  as alegações
finais  pelas  partes  (fls.  188-192;  224-227),  o  MM.  Juiz  singular  julgou
improcedente a denúncia e absolveu a apelada com suporte no art.  386, IV, do
Código de Processo Penal, por entender que as provas colhidas durante a instrução
são insuficientes para uma condenação (230-232).

Irresignado com o decisório adverso, o Assistente de Acusação
apelou requerendo a reforma da decisão (fls. 238-243).

Contrarrazões (fls. 245-247).

Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de
Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso,  mantendo-se a sentença em
todos os seus termos. (fls. 252-254).

É o Relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, objetivando a condenação
da ré, por entender que as condutas da apelada se revestem de tipicidade.

A  recorrida  Maria  Aparecida  Pereira  foi  denunciada,
processada e absolvida da prática dos delitos de maus-tratos e de apropriação de
bens (artigos 99 e 102 da Lei nº 10.741/2003), todos em prejuízo da vítima, o idoso
José Batista do Nascimento.

Assim dispõem os citados dispositivos:

“Art.  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.”

Apelação Criminal nº  0011766-04.2015.815.0011                                               CMBF – Relator         3



“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.”

Não concordando com a sentença absolutória, o Assistente de
Acusação interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela condenação da ré,
sob a alegação de suficiência de provas.

De início, adianto que a inconformidade não merece prosperar,
devendo ser mantida a absolvição de primeiro grau,  pelos argumentos  a seguir
expostos.

Entende  o  Assistente  do  Ministério  Público  que  deve  ser
condenada a  acusada por  restarem provadas  a  culpabilidade  e  a  tipicidade dos
crimes, requerendo, assim, a reforma da decisão de primeiro grau.

No entanto, o que se verifica nos autos é que a autoria não
restou  devidamente  comprovada  ou,  seguramente,  revelada  pelas  provas
angariadas, especialmente, os depoimentos das testemunhas.

Digo  isso  porque,  ao  apontarem  a  responsabilidade  pela
conduta  criminosa,  as  testemunhas  não  teceram  comentários  seguros  contra  a
apelada, deixando dúvidas quanto à responsabilidade penal.

Inclusive, no que diz respeito ao delito descrito no art. 102 da
Lei do Idoso, nenhuma prova contumaz há nos autos.

Para a configuração do delito de apropriação de bens, se faz
necessário  prova  robusta,  extreme  de  dúvidas,  o  que  não  ocorreu  na  espécie,
induzindo o caminho da absolvição.

A respeito, vejamos:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  MAUS  TRATOS  E
APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE IDOSO
(ARTS.  99  E 102,  AMBOS DO ESTATUTO DO
IDOSO).  RECURSO  DEFENSIVO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  SUBSTRATO  PROBANTE
CUJA  INSUFICIÊNCIA  CONDUZ  À  DÚVIDA
QUANTO  AO  DOLO  DA  AGENTE  EM
SUBMETER  IDOSA  A  CONDIÇÕES
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DESUMANAS E DEGRADANTES, BEM ASSIM
COMO INSUFICIENTE A COMPROVAR QUE A
MESMA  SE  APROPRIAVA  DA  PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA  DA  VÍTIMA.  REFORMA
NECESSÁRIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.”
(TJSC - Apelação Criminal nº 2011.007120-9 – Rel.
Des. Substituto Tulio Pinheiro – j. 13.11.2011).

“EMENTA:  PENAL  -  ART.  102  DA  LEI  Nº.
10.741/03  -  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  DO
IDOSO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS FRÁGEIS - RECURSO NÃO PROVIDO.
É de se invocar a prevalência da dúvida se a prova é
frágil  a  embasar  um  decreto  condenatório,
prevalecendo o brocardo in dubio pro reo.” (TJMG
– Apelação Criminal nº 1.0223.07.225248-7/001 –
Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez – DJ 7.4.2011).

 A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO OU
DESVIO  DE BENS DE IDOSO.  ARTIGO 102
DO ESTATUTO DO IDOSO.  AQUISIÇÃO DE
BEM  IMÓVEL  COM  O  DINHEIRO  DA
VÍTIMA.  TRANSFERÊNCIA PARA O  NOME
DA FILHA À PEDIDO DA RÉ. ABSOLVIÇÃO
DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO
MINISTERIAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
SEGURAS  PARA  A  CONDENAÇÃO.  DUAS
VERSÕES  IGUALMENTE  COERENTES.  IN
DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA PREJUÍZO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  Deve  ser
mantida a absolvição decretada pelo Juízo a quo
quando houver nos  autos  duas  versões  distintas,
porém,  igualmente  coerentes,  incidindo,  nesta
hipótese,  o  princípio  do  in  dubio  pro  reo.  -  De
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, o crime previsto no artigo 102 da Lei
Federal 10741/2003 consuma-se somente quando
demonstrado  o  efetivo  prejuízo  suportado  pela
vítima. In casu, esse prejuízo não foi demonstrado,
já  que,  diante  de  procuração  pública  outorgada
pela ré, a vítima pode dispor a qualquer momento
do  imóvel.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00220389820158152002,  Câmara
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Especializada  Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO
MURILO  DA CUNHA RAMOS,  j.  em  28-03-
2017).”

 
Ademais, a instrução processual não deixou claro os alegados

maus tratos contra o idoso, já sofrido por conta de sua idade avançada e da grave
doença  que  lhe  acometeu,  nem  tampouco  da  apropriação  de  seus  bens  e/ou
proventos pela apelada. 

Desta forma, igualmente para o crime previsto no art. 99 da
citada  lei,  não  há,  nos  autos,  provas  cabais  que  nos  leve  à  conclusão  pela
condenação, de modo que, repito, a absolvição deve ser mantida.

Ao contrário do que tenta sustentar o Assistente de Acusação,
o que se verifica nos autos é que a apelada cuidou do idoso por mais de 10 (dez)
anos,  sem  o  apoio  dos  filhos,  ao  que  consta,  os  quais  nunca  perceberam  ou
atestaram qualquer  maus tratos  ao seu pai,  sendo curioso que somente  tenham
"percebido" algo de errado tão tardiamente. 

Sabe-se que, no Processo Penal, via de regra, o ônus da prova é
da acusação, mas pode o réu chamar para si o interesse em produzir o contexto
probatório,  não  podendo  tal  ônus  ser  levado  a  extremos,  ante  o  princípio  da
presunção de inocência. 

Pelo  sistema  adotado  em  nosso  ordenamento  jurídico,  ao
acusado,  sempre,  se atribuirá  esse  benefício,  porque a  dúvida demonstra  que a
acusação não logrou êxito em convencer o órgão jurisdicional de que a ré, Maria
Aparecida Pereira, praticou os fatos narrados na denúncia. 

No caso, o contexto probatório é visivelmente insuficiente para
embasar  um  juízo  condenatório.  Caberia  ao  Ministério  Público,  bem  como  o
Assistente de Acusação, no desempenho de suas funções, comprovar o fato e a
autoria do delito. No entanto, não lograram êxito.

Desse  modo,  competia  a  ele,  Ministério  Público,  de  forma
cabal, provar o alegado na denúncia, segundo dispõe o art. 156, primeira parte, do
Código de Processo Penal - “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; (...)”.

Nesse  sentido,  vejamos  nosso  festejado  Júlio  Fabbrini
Mirabete:

“Ônus da prova (ônus probandi) é a faculdade de
que tem a parte de demonstrar no processo a real
ocorrência  de  um  fato  que  alegou  em  seu
interesse.  Dispõe  a  lei  que  a  prova  da  alegação
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incumbe  a  quem  a  fizer,  princípio  que  decorre
inclusive na paridade de tratamento das partes.
No  processo  penal  condenatório,  oferecida  a
denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do
fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria,
bem  como  das  circunstâncias  que  causam  o
aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.);
ao acusado cabe a prova das causas que excluem a
antijuricidade,  culpabilidade e punibilidade,  bem
como  circunstâncias  que  impliquem  diminuição
da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena
etc.),  ou  benefícios  penais.”  (MIRABETE,  Júlio
Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado,
8ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 412).

Na  verdade,  o  que  se  constata  nos  autos  é  que  o  Órgão
Ministerial  em  sede  de  Alegações  Finais  (fls.  200-203),  por  ocasião  da
apresentação  das  Contrarrazões  (fls.  245-247),  bem  ainda,  já  nesta  instância
quando do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, foram unânimes em opinar
pela absolvição da acusada, nos termos da sentença vergastada. 

Diversamente  do  sustentado  pelo  apelante,  as  provas
produzidas são inseguras, não conduzindo à certeza da autoria, porquanto geram
dúvidas acerca de como os fatos se desenrolaram. Devendo prevalecer, portanto, a
conclusão de não ser suficiente a prova dos autos para alicerçar seguro decreto
condenatório.

Para uma condenação, exige-se a certeza da responsabilidade
penal, sendo que esta deve ser imune de dúvidas. Havendo a dúvida, por mínima
que seja, como no presente caso, é de se proceder à absolvição, pois é preferível
absolver um culpado a condenar um inocente.

No presente caso, a certeza da autoria delitiva não se encontra
presente no processo,  havendo,  apenas,  frágeis  suposições que,  no entanto,  não
fornecem a certeza necessária.

Desse modo, a dúvida leva à predominância do princípio  in
dúbio pro reo. 

                         Assim, a absolvição é medida que se impõe. Neste sentido é o
entendimento jurisprudencial, in verbis:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  MAUS-TRATOS.
ESTATUTO  DO  IDOSO.  ART.  99  DA  LEI
10.741/03. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Acusação
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de maus-tratos a pessoa idosa.  Inconsistência da
tese acusatória,  aliada aos elementos indicadores
da inexistência do delito, que impõe a absolvição
do réu.  Condição de pobreza da vítima que não
pode ser creditada ao descaso do acusado, o qual,
na  palavra  da  própria  idosa,  alimentava-a
adequadamente.  Situação  de  escassez  que  se
afigura  como  problema  social,  e  não  privação
dolosa de melhor condição. Ausência de dolo do
réu  que  sustenta  a  manutenção  da  absolvição,
porquanto  este  provia  a  sua  mãe  o  melhor
tratamento  possível  com  os  parcos  ganhos
percebidos  pelo  núcleo  familiar.  APELO
MINISTERIAL  DESPROVIDO.  UNÂNIME.”
(TJRS - Apelação Crime nº 70047920723 – Rel.
Des.  Ícaro  Carvalho  de  Bem  Osório  –  j.
14.6.2012).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ART.  102  DO
ESTATUTO  DO  IDOSO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  APELO  MINISTERIAL
DESPROVIDO.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  O
contexto  probatório  não  traz  a  certeza  e
tranquilidade  indispensáveis  a  um  decreto
condenatório,  considerando  que  as  partes
sustentavam,  de  longa  data,  animosidades
familiares e, por essa razão, os fatos podem não
ter  ocorrido  da  maneira  como  vêm  narrado  na
denúncia, O Direito Penal não se compadece com
meras suposições ou conjecturas, pois, na ausência
de outros elementos de prova e demais indicativos
de autoria, impera a absolvição, com fundamento
no princípio do in dubio pro reo. Absolvição com
fundamento no artigo 386, inciso VII do Código
de Processo Penal mantida. Negaram provimento
ao apelo ministerial.” (TJRS - Apelação Crime nº
70029106705  –  Rel.  Des.  Mário  Rocha  Lopes
Filho – j. 30.4.2009 – DJ 9.6.2009).

Este também é o entendimento desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTATUTO  DO
IDOSO.  LEI  No 10.741/2003.  MAUS TRATOS
ART. 99 E APROPRIAÇÃO DE BENS ART. 102.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
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APELO  MINISTERIAL.  ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  No
âmbito penal, cabe à acusação o ônus da prova da
autoria,  por  meio  da  qual  deve  se  comprovar  a
existência  de um ilícito.  Assim não procedendo,
ou  seja,  não  conseguindo  provar,  extreme  de
dúvidas, a prática do crime, a absolvição é medida
que se impõe, não cabendo reforma a decisão de
primeiro grau. A prova deve estar clara, escorreita
e  sem qualquer  dúvida  a  respeito  da  autoria  do
delito  para  ensejar  sentença  condenatória.  E,  no
presente caso, não foi capaz de superar a dúvida
que milita  em favor do réu, sendo a absolvição,
medida  impositiva.  0  Direito  Penal  não  se
compadece com meras suposições ou conjecturas,
pois, na ausência de outros elementos de prova e
demais  indicativos  de  autoria,  impera  a
absolvição,  com fundamento  no  princípio  do  in
dubio pro reo. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  02820080008346001,  CÂMARA
CRIMINAL, Relator Carlos Martins Beltrão Filho
, j. em 12-12-2012)”. 

Ante todo o exposto, em harmonia, com o parecer da douta
Procuradoria  de  Justiça,  nego provimento  ao  recurso,  mantendo  a  sentença
absolutória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidi  o  julgamento,  com voto,  dele  participando,  além de
mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, revisor e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
aos 13 (treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       - Relator -
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