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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. ART.
96,  §  1º  DA  LEI  Nº  10.741/03.  HUMILHAR  PESSOA
IDOSA. ALEGADA PRELIMINARMENTE A NULIDADE
ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE
OFERECIMENTO  DO  BENEFÍCIO  DA  TRANSAÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE.  RÉU  QUE  FOI
DENUNCIADO POR VÁRIOS CRIMES EM CONCURSO
MATERIAL.  NÃO  ABRANGÊNCIA  DE  LEI  9.099/95.
PRELIMINAR  REJEITADA.  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA.  INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES  AFASTADAS.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS  BASTANTES  PARA
EMBASAR  O  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  QUE  SE  IMPÕE.
DESPROVIMENTO.

-  O STJ entendeu  que  aos  crimes  previstos  no  Estatuto  do
Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4
anos,  aplica-se  a  Lei  nº  9.099/95  apenas  nos  aspectos
estritamente processuais, não se admitindo, em favor do autor
do crime, a incidência de qualquer medida despenalizadora.

- Nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, a prescrição se
dá em três (03) anos, se o máximo da pena é inferior a um (01)
ano. O ora apelante foi condenado às penas de seis (06) meses
de reclusão em regime aberto, e dez (10) dias-multa.  In casu,
não  há  que  se  falar  em  prescrição,  quando  entre  a  data  do
recebimento  da  denúncia  (05/05/2014  -  fl.  72)  e  a  data  da
publicação da sentença em cartório – 06/01/2016 - fl. 132v) não
decorreu período de tempo superior a três (03) anos.

-  Não  há  que  se  falar  em  insuficiência  de  provas  para  a
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condenação quando o acervo probatório constante dos autos é
preciso em apontar para o réu a prática do delito descrito no art.
96, § 1º, da Lei nº 10.741/03.

-  Comprovadas a materialidade, bem como a autoria do delito
previsto no art.  96, § 1º, da Lei nº 10.741/03, inafastável é a
manutenção da sentença condenatória em desfavor do agente.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares, no mérito,
negar provimento ao apelo,  nos termos do voto do relator,  em harmonia com o
parecer.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por Haroldo Leite da
Cunha Júnior, através da qual se insurge contra sentença de fls. 127/132, prolatada pelo
Juízo da Vara Única da comarca de Alagoa Grande, que acolheu em parte a pretensão
punitiva estatal, incursionando-o nas sanções do art. 96, § 1º, do Lei nº 10.741/2003
(desdenhar,  humilhar,  menosprezar  ou  discriminar  pessoa  idosa  por  qualquer
motivo).

Narra  a  exordial  acusatória  (fls.  02/03)  que  o  denunciado,
humilhou e desdenhou da senhora Severina Alves da Silva, idosa com 88 (oitenta e oito)
anos  à  época  dos  fatos,  adentrando  em sua  residência  sem o  seu  consentimento,  e
mediante grave ameaça, utilizando-se de uma retroescavadeira, destruiu plantações de
hortifrutigranjeiros, proferindo ainda, expressões de desdém para com a vítima.

Consta, ainda, da prefacial, que o acusado, de maneira reiterada,
vem submetendo a vítima, a tratamento constrangedor e humilhante, com a finalidade
de intimidar a vítima e sua família para que se retirem do local em que residem. Assim,
o  Parquet  ofereceu denúncia contra o ora apelante, como incurso nas sanções dos
artigos 96, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), 150 e 163, parágrafo único, do
Código Penal, todos c/c art. 69, também do CP.

Após o trâmite regular do processo, o Magistrado José Jackson
Guimarães,  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  acusatória,  reconhecendo  a
ilegitimidade do Ministério Público para oferecer denúncia com relação ao crime do art.
163,  parágrafo  único,  inciso  IV,  do  CP  (dano  qualificado),  declarando  extinta  a
punibilidade pela decadência e, absolvendo o acusado do delito de invasão de domicílio
(art. 150, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ademais, incursionou-o nas sanções do art. 96, § 1º, do Lei nº
10.741/2003, à reprimenda de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de
10  (dez)  dias-multa.  Posteriormente,  o  magistrado  converteu  a  pena  privativa  de
liberdade  em  uma  restritiva  de  direitos,  consistente  no  pagamento  de  uma  pena
pecuniária consistente ao pagamento de 06 (seis) salários-mínimos em favor da vítima.



A defesa opôs embargos de declaração (fls. 134/137), que foram
rejeitados, nos termos da seguinte ementa: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  Alegação  de  Omissões.  Oferta  de
transação penal. Impossibilidade. Réu que foi denunciado por vários crimes
em  concurso  material.  Não  abrangência  de  lei  9.099/95.  Rejeição  da
Omissão.  Prescrição  da  pretensão  punitiva.  Inocorrência.  Marcos
interruptivos  –  recebimento  da  denúncia  e  publicação  da  sentença
condenatória.  Prazo do art.  109,  VI,  não alcançado.  Rejeição da omissão.
Rejeição dos Embargos.”

Irresignado,  o  réu  interpôs  recurso  apelatório  (fl.  152).
Preliminarmente  aduz  em  suas  razões  (fls.  156/161),  que  deve  ser  reconhecida  a
nulidade  absoluta  da  ação  penal,  ante  a  ausência  de  oferecimento  do  benefício  da
transação penal,  tal  como,  a  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão punitiva  estatal,
alegando que há mais de 04 anos desde a  data  do fato (14/11/2011) até  o  presente
momento, restando implementada a prescrição, nos termos do art. 107, IV e 109, V, do
CP. 

No mérito, sustenta que  não há provas suficientes para ensejar
um decreto condenatório, devendo se aplicar o princípio do in dubio pro reo, o princípio
do favor rei,  além da verdade material,  norteadores do processo penal,  bem como a
garantia constitucional do estado de inocência, pugnando pelo provimento do recurso e
consequente absolvição do recorrente.

Contrarrazões apresentadas  pelo  Ministério  Público  às  fls.
162/170 e pela assistente de acusação (fls. 171/173), pela manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça,  José  Roseno  Neto,  às  fls.  190/194, opinou pela nulidade  da  sentença
condenatória, por não ter sido observado o disposto na Súmula nº 337, do STJ, e pela
declaração de extinção de punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, admito
o seu processamento.

Argui a i. defesa a “nulidade da ação penal pela ausência de
apresentação da proposta de transação penal”, alegando, em síntese, que o recorrente
faz jus às medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9.099/95,  pois o apelante é
primário e portador de bons antecedentes. Aduz também, que:

“[…]  ao declarar extinta a punibilidade com relação ao art. 163, parágrafo
único,  IV,  do  Código  Penal  e  operar  a  absolvição  quanto  ao  art.  150  do
Código  Penal,    o  Douto  Magistrado  deveria  ter  remetido  os  autos  ao  
Juizado Especial  Criminal  para processar e  julgar o  Recorrente  pela
conduta capitulada no art. 96, § 1º, da Lei nº 10.741/2003,   tendo em vista  
que o tal delito prevê pena máxima de 01 (um) ano. [...]”

Não obstante  a  defesa  sustente  que  o  feito  deve  ser  anulado
desde o oferecimento da denúncia, tendo a douta Procuradoria corroborado com esse



entendimento, invocando a aplicação da Súmula nº 337, do STJ, novamente o pleito não
merece acolhida. Explico:

O constructo doutrinário e jurisprudencial é firme no sentido de
que,  em  se  fazendo  cabível  a  suspensão  condicional  do  processo,  por  força  de
desclassificação  ou  procedência  só  parcial  da  denúncia,  é  dever  do  Juiz  suscitar  a
manifestação do Ministério Público a propósito da sua suficiência como resposta penal,
excluindo,  como exclui,  a  suspensão condicional  do  processo  a  imposição  da  pena
correspondente ao fato-crime. 

Em casos tais, não se há de anular a denúncia e, tampouco, tudo
mais do processo no primeiro grau de jurisdição, mas tão só suspender os efeitos da
condenação  decretada  na  sentença,  para  determinar  que  seja  ouvido  o  Ministério
Público sobre a proposta de suspensão do processo referida no artigo 89, caput, da Lei
nº 9.099/95.

No  entanto, destaque-se  que  o  rito  processual  deve  ser
definido no início  da persecução penal  e  com base  na pena abstrata  dos  tipos
penais capitulados na inicial e não na pena definitiva. 

Nesse sentido:

 “É pacífica a  jurisprudência desta Corte de que, no caso de concurso de
crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado
Especial Criminal será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou
a  exasperação,  na  hipótese  de  concurso  formal  ou  crime  continuado,  das
penas máximas cominadas aos delitos; destarte, se desse somatório resultar
um apenamento superior a 02 (dois) anos,  fica afastada a competência do
Juizado  Especial.”  (STJ-3ª  Seção,  CC  101.274/PR,  Rel.  Min.  Napoleão
Nunes Maia Filho, julg. 16.02.2009, DJe 20.03.2009)

Também é o entendimento desta Corte:

CRIMES  CONTRA  A  HONRA.  AMEAÇA  E  INJÚRIA  CONTRA  O
IDOSO.  FEITO  RECEBIDO  PELO  JUÍZO  DA 1ª  VARA CRIMINAL.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR TRATAR DE DELITOS
DE  MENOR  POTENCIAL  OFENSIVO.  REMESSA  AO  JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL. ALEGADA, NOVAMENTE, INCOMPETÊNCIA
DO  JUÍZO.  CONFLITO  NEGATIVO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO
SUSCITADO. PROCEDÊNCIA. 
1.  Se  a  inicial  narra  a  prática  de  crime  cuja  pena  máxima  supera  o  teto
previsto no art. 61, da Lei 9.099/95, a competência para processamento do
feito é da Vara Criminal comum, e não do Juizado Especial.
2. Conflito julgado procedente.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000706720168150000, 
Câmara Especializada Criminal, Relator DES JOAS DE BRITO PEREIRA 
FILHO, j. em 12-07-2016) 

O afastamento da competência  do Juizado Especial  Criminal,
contudo, não subtrai do querelado o direito subjetivo à obtenção das medidas previstas
na Lei dos Juizados Especiais, em seu art. 89, contudo, as benesses são aplicáveis, por
analogia in bonam partem, nas ações penais de iniciativa privada, não sendo o caso dos
autos.

É também imprescindível destacar que o STF entendeu que
aos  crimes  previstos  no  Estatuto  do  Idoso,  cuja  pena  máxima  privativa  de



liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se a Lei nº  9.099/95  apenas nos aspectos
estritamente  processuais,  não  se  admitindo,  em  favor  do  autor  do  crime,  a
incidência de qualquer medida despenalizadora.

Nesse sentido:

“Informativo 591 STF
Lei 10.741/2003: Crimes contra Idosos e Aplicação da Lei 9.099/95 - 2
Em conclusão, o Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado
em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral  da
República  para  dar  interpretação  conforme ao art.  94 da  Lei  10.741/2003
[Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não
ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei nº 9.099,
de  26  de  setembro  de  1995,  e,  subsidiariamente,  no  que  couber,  as
disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.], no sentido de
que  aos  crimes  previstos  nessa  lei,  cuja  pena  máxima  privativa  de
liberdade  não  ultrapasse  4  anos,  aplica-se  a  Lei  9.099/95  apenas  nos
aspectos estritamente processuais, não se admitindo, em favor do autor
do crime, a incidência de qualquer medida despenalizadora . Informativo
556.  Concluiu-se  que,  dessa  forma,  o  idoso  seria  beneficiado  com  a
celeridade processual, mas o autor do crime não seria beneficiado com
eventual  composição  civil  de  danos,  transação  penal  ou  suspensão
condicional  do  processo.  Vencidos  o  Min.  Eros  Grau,  que  julgava
improcedente o pleito,  e  o Min.  Março Aurélio,  que o julgava totalmente
procedente. ADI 3096/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 16.6.2010. (ADI-3096)”

In casu, o réu foi denunciado pelo delito do art. 96, da Lei nº
10.741/03 e arts. 150 e 163, do Código Penal, todavia restou condenado apenas pelo
delito do art. 96, da Lei nº 10.741/03. O somatório das penas dos tipos penais descritos
na denúncia, ultrapassavam o estabelecido na Lei nº 9.099/95. A mesma lei impõe, que a
transação penal será ofertada antes da denúncia e imposta aos feitos que tramitarem em
seu  rito,  observando  a  pena  máxima  in abstrato  do  delito  de  até  02  (dois)  anos.
Ademais, trata-se de crime praticado contra idoso, não se aplicando os institutos
despenalizadores,  conforme  entendimento  formado  na  ADI  3096/DF.  Portanto,
impõe-se rejeitar tal alegação. 

No caso em análise, a i. defesa requer também a extinção da
punibilidade pela prescrição. Assim, passo a analisar a matéria em sede de preliminar. 

Dispõe  o  artigo  110,  §  1º  do  Código  Penal  que:  "[...]  A
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada [...]". 

O ora apelante foi condenado às penas de seis (06) meses de
reclusão em regime aberto, e dez (10) dias-multa.

Nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal, a prescrição se
dá em três (03) anos, se o máximo da pena é inferior a um (01) ano. Verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela
Lei nº 12.234, de 2010).
[...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
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Na hipótese, ao contrário do que alega a defesa e a Procuradoria
de  Justiça  em  parecer  de  fls.  190/194,  entre  a  data  do  recebimento  da  denúncia
(05/05/2014 - fl. 72) e a data da publicação da sentença em cartório – 06/01/2016 - fl.
132v) não decorreu período de tempo superior a três (03) anos, razão pela qual não há
que se falar em prescrição. 

Com essas considerações, nos termos do art. 107, IV, c/c. o
art. 109, VI, observado ainda o art. 110, § 1.º, todos do Código Penal, não há que se
falar em extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal.

Denotam os autos que o réu foi denunciado e condenado pela
prática do delito descrito no art. 96, da Lei nº 10.741/03, em virtude dos fatos narrados
na  inicial  acusatória  (fls.  02/03),  o  qual,  não  se  conformando,  interpôs  a  presente
apelação, arguindo, em preliminar, a ocorrência da prescrição e a nulidade do processo.
No mérito, requer a absolvição por ausência de provas. 

Inicialmente, destaca-se que não houve inconformismo quanto à
materialidade,  que  restou  comprovada  pela  Queixa  (representação  Criminal)  –  fls.
07/12, Relatório policial final (fl. 54), e pela prova oral produzida nos autos. A autoria,
de igual modo, é incontroversa, apesar de o próprio apelante, na esfera policial e em
Juízo, negar a imputação. Contudo, não comprovou suas alegações nem desconstituiu as
provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa. 

Com efeito,  o  artigo  96,  §  1º,  da Lei  10.741/13 (Estatuto  do
Idoso), assim dispõe: 

“Art. 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 [...].” g.n.

Quanto  ao  mérito,  com  relação  à  insuficiência  de  prova
apontada pela defesa, razão também não lhe assiste.

No caso,  a prova oral colhida,  consistente nas declarações da
vítima  e  nos  depoimentos  testemunhais,  são  robustas  e  não  amparam as  alegações
defensivas. O conjunto probatório mostrou-se suficiente coeso e harmônico no sentido
de que o réu, de fato, destratou e humilhou a vítima, pessoa idosa, proferindo palavras
de baixo calão. Senão vejamos: 

A vítima  Severina  Alves  da  Silva,  em  Juízo,  sob  o  crivo  do
contraditório, fl. 88/88v, declarou que:

“[…] sentiu-se humilhada com a conduta do acusado. […] Que o acusado a
chamou de “porra”, dizendo que não queria ninguém morando ali porque não
tinham comprado a terra. [..]”

Na  mesma  trilha  é  o  depoimento,  também  em  juízo,  da
testemunha Hosana Rosa Pessoa de Araújo, fl. 92, que asseverou: 



“[…]  Que  ouviu,  por  comentários,  que  o  acusado  chegou  com  a
retroescavadeira,  xingando  a  vítima  de  “porra”,  dizendo  que  ela  não  era
ninguém. [...]”

A declarante Jaciele Teixeira da Silva Monteiro (neta da vítima),
afirmou em juízo que:

“[…] o acusado humilhava sua avó, dizendo a mesma que desocupasse o
imóvel, chamando-a de “porra”. [...]” - fl. 93

Destaque-se o depoimento do Sr.  Rossano Nogueira Falcão da
Siva – fl. 94, que em juízo, informou:

“[…]  Que  um certo  dia,  pegou  uma  carona  com um filho  da  vítima  de
João Pessoa para Campina Grande; Que no caminho, o filho da vítima passou
pela  propriedade  da  vítima,  ocasião  em  que  constatou  a  destruição  da
plantação, inclusive ainda se encontravam verdes; Que constatou ainda que
existia  um técnico  medindo a  área  destruída;  Que  vinte  minutos  após  as
estacas serem colocadas para medir a área o acusado chega para derrubar as
estacas; Que um neto de Dona Senhora Severina, de nome Delano, começou
uma discutir como acusado, indagando o porque ele estava derrubando as
estacas;  Que  o  acusado  dizia  que  a  propriedade  pertencia  ao  seu  pai  e
somente deveria entrar no local mediante autorização; Que a Vítima, da porta
de sua residência, interveio na discussão dizendo que ela quem chamou o
técnico  para  fazer  a  medição;  Que  neste  momento,  o  acusado  proferiu
palavras  de baixo calão contra a vítima,  dizendo “desgraça e porra”,  com
ânimo acirrado; [...]”

Vê-se,  pois,  que  as  provas  apresentam-se  coerentes  e
harmônicas, não deixando qualquer dúvida quanto à autoria delitiva imputada ao ora
apelante. A versão ilustrada pelo recorrente de que não há nos autos prova suficiente
para a sua condenação é descabida. Nessa senda,  não há que  se falar em ausência de
prova hábil a embasar o decreto condenatório, revelando-se descabida a  aplicação do
princípio in dubio pro reo, bem como dos demais princípios invocados pela defesa.

Inafastável,  pois,  a  condenação  do  denunciado,  eis  que
suficientemente  comprovada nos  autos  a  prática  da conduta,  não havendo nenhuma
razão que justifique a mutação do decisum vergastado, bem como da justa reprimenda
fixada.

Desse  modo,  dispensando  maiores  delongas,  devidamente
comprovada prática do delito previsto no artigo 96, § 1º, do Estatuto do Idoso (humilhar
pessoa idosa), impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara
Criminal e relator,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho.



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

Sala  de Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 10 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador/Relator


