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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IDOSO
(ART.  102  DA  LEI  10.741/2003). SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.  APELO
MINISTERIAL.  CONDENAÇÃO  NOS  TERMOS
DA  DENÚNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
SEGURAS DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO.
PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  APELO
DESPROVIDO.

Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a
absolvição, pois a inocência é presumida até que
se  demonstre  o  contrário.  Dessa  forma,  é
suficiente  que  a  acusação  não  produza  provas
capazes de infundir a certeza moral do julgador
para que se decrete a absolvição dos envolvidos.

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
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  112)  manejada,

tempestivamente,  pelo  Ministério  Público  a  quo face  a  sentença  de  fls.
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108/110v,  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Criminal  da  comarca  de  João

Pessoa que, julgando improcedente a denúncia,  absolveu Carlos Magno de

Oliveira Bezerra das sanções insculpidas no art. 102 da Lei n.º 10.741/2003

(Estatuto do Idoso), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo

Penal.

Em sede de razões recursais (fls. 113/115), o Ministério Público

a quo requer que seja reformada a sentença ora vergastada, sob a alegação de

que a versão do réu não possui respaldo probatório nos autos.

Nas  contrarrazões (fls.  118/123),  o  apelado  defendeu  a

manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo.

A Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Francisco Sagres

Macedo Vieira, exarou parecer (fls. 128/133), opinando pelo desprovimento do

apelo,  ante  a  inexistência  de  argumentos  sólidos  para  uma  condenação,

devendo ser mantida incólume a sentença absolutória.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que no inicial de abril de 2015, a idosa

Maria  José  Barbosa  contratou  como  motorista  particular  Carlos  Magno  de

Oliveira Bezerra, ora acusado, este que sempre mostrou-se zeloso e cuidadoso

com a vítima.

Extrai-se da exordial que por diversas vezes o acusado levou a

vítima  para  o  banco,  a  fim  de  que  esta  realizasse  transações  bancárias.

Entretanto,  na segunda quinzena de maio,  Maria  José Barbosa,  ora vítima,

percebeu saques e financiamentos bancários em seu nome, realizados através

do Caixa Eletrônico.

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim,  percebendo o ocorrido,  a  vítima procurou o gerente  da

Agência Epitácio Pessoa do Banco do Brasil e ele mostrou as imagens das

transações  realizadas  que,  para  a  surpresa  da  vítima,  imediatamente

identificou o acusado como sendo a pessoa que estava sacando seu dinheiro e

realizando empréstimos em seu nome. 

O réu realizou saques na conta da vítima nos dias 29.04.2015 no

valor  de R$ 100,00 (cem reais)  e  de R$ 50,00 (cinquenta reais),  já  no dia

11.02.2015,  sacou  os  valores  de  R$  1.000,00  (um mil  reais)  e  R$  300,00

(trezentos  reais).  Os  empréstimos  tomados  pelo  acusado  e  os  saques

importaram na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por tais razão, Carlos Magno de Oliveira Bezerra foi denunciado

como incurso no art. 102 do Estatuto do Idoso, c/c art. 71 do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, o  Juízo da 4ª Vara Criminal da

comarca da Capital proferiu decisão para absolver o réu nos termos do art.

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado,  o  Ministério  Público  de  primeiro  grau,  interpôs

recurso de apelação e, em suas razões,  pleiteou pela reforma da sentença

primeva, a fim de que seja condenado o acusado nos termos da denúncia.

Pois bem. Pesa sobre o ora apelante a acusação de ter realizado

vários saques na conta bancária da vítima Maria José Barbosa, idosa, bem

como financiamentos bancários, sem seu consentimento e através de caixa

eletrônico.

Tal conduta, em tese, se amolda ao texto do art. 102 do Estatuto

do Idoso, in verbis:

Art.  102.  Apropriar-se  de  ou  desviar  bens,

Desembargador João Benedito da Silva
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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.

Entretanto, compulsando atentamente os autos, verifica-se que a

materialidade e a autoria restaram insuficientemente demonstradas. Vejamos:

A vítima Maria José Barbosa, em esfera policial (fl. 07), disse:

“que  no  início  de  abril  contratou  um  motorista
particular,  de  nome  Carlos  Magno;  que  o  mesmo
sempre  se  mostrou  zeloso  e  cuidadoso  com  a
declarante;  que  Carlos  por  diversas  vezes  levou  a
declarante  ao  banco  para  realização  de  transações
bancárias;  que  o  motorista  tinha  acesso  livre  pela
casa; que Carlos ficava o tempo inteiro com o carro da
declarante;  que  na  segunda  quinzena  de  maio
perceberam  saques  e  financiamentos  bancários  em
nome da declarante através do Caixa Eletrônico; que
percebendo  o  ocorrido,  a  declarante  procurou  o
gerente da Agência Epitácio Pessoa, de nome Valério
e  o  mesmo  mostrou  a  mesma  as  imagens  das
transações realizada; que a declarante identificou na
hora o seu motorista Carlos Magno; que percebendo o
ocorrido procurou esta especializada”.

Em juízo (mídia digital  de fl.  78),  relatou que não pediu que o

acusado realizasse os saques em sua conta bancária, mas que ele descobriu

sua senha e passou a realizar tais operações sem sua autorização.

Ademais, informou que não sabe como Carlos Magno teve acesso

à sua senha, entretanto, ele a acompanhava em suas idas ao banco, visto que

é cadeirante, acreditando, então, que ele visualizava quando ela a inseria.

Ato contínuo, relatou que não tinha ciência dessas operações, até

que seu gerente ligou e a informou. Assim, em companhia de seu gerente,

visualizou  as  imagens  fornecidas  pelo  banco  e,  de  imediato,  verificou  que

tratava-se de Carlos Magno, seu motorista.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por fim, disse que o gerente do banco forneceu dossiê com todos

os  saques  que  foram  realizados,  os  quais  totalizaram  um  prejuízo  de  R$

20.000,00 (vinte mil reais) ou mais.

O acusado, Carlos Magno de Oliveira Bezerra, mais conhecido

como “Juca”,  em seu interrogatório perante a autoridade policial (fls. 25/26),

disse:

“que o interrogado afirma que aproximadamente no dia
29 de janeiro do ano em curso assumiu o cargo de
motorista  particular  da  Sra.  Maria  José;  que  já  a
conhecia a muito tempo através do seu tio de nome
‘Gil’; que já havia prestado serviço como experiência a
Sra.  Maria  José;  que  gozava  da  confiança  da  Sra.
Maria  José;  que sempre exerceu sua profissão com
zelo  e  cautela;  que dirigia  o carro  do modelo  corsa
classic branco; que a Sra. Maria José lhe autorizava a
ficar com o carro diariamente; que chegava na casa da
Sra. Maria José às 7h da manhã e ficava até às 18h;
que como conduzia  o carro para a Sra.  Maria José
sempre a acompanhou aos bancos, festas e compras;
que por ser pessoa de confiança acompanhava a
Sra. Maria José até a boca do caixa eletrônico; que
a Sra. Maria José solicitava seu auxílio para que a
segurasse enquanto andava com destino ao caixa
eletrônico; que por muitas vezes, a Sra. Maria José
lhe pedia que fizesse a transação bancária até o
momento da senha; que para colocar as senhas a
própria Senhora Maria José as colocava;  que não
tinha  conhecimento  das  senhas  que  lhe  eram
fornecidas  por  algumas  das  vezes  no  momento  da
transação bancária, escritas em um papel; que afirma
que as vezes em que aparece nas filmagens dos
bancos  foi  acompanhado  por  Maria  José; que
salienta que após o aniversário de Maria José, em
10.04.2015, a mesma ficou um pouco debilitada e
por  conta  disso  lhe  pediu  para  efetuar  alguns
saques  para  pagamentos  dos  fornecedores  da
festa; que não recorda os valores dos saques que fez
neste período; que não lembra se o empréstimo e os
saques efetuados no dia 18.05.2015 foram efetuados
pelo  interrogado;  que  quanto  ao  contrato  de  R$
10.076,00  afirma  o  interrogado  que  não  o  fez;  que
atendendo o pedido da Sra.  Maria José algumas
vezes foi ao banco e efetuou saques em valores de
R$  500,00,  R$  1.000,00  e  R$  1.500,00;  que
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obedecendo  ordens  da  Sra.  Maria  José  efetuava
pagamentos  por  ela  determinados  e  o  troco  a
mesma  devolvia;  que  não  tem  recibo  dos
pagamentos  efetuados;  que  em  momento  algum
contraiu empréstimo no nome da Sra. Maria José;
que  ratifica  que  todos  os  saques  que  fez  foram
com a determinação da Sra. Maria José e que tem
provas do que afirma; que tem conhecimento que
Sra.  Maria  José  é  uma pessoa  esquecida  e  que
deve a alguns funcionários, e por vezes ventilou a
hipótese  de  contrair  empréstimo  para  pagar  a
funcionária  Lourdinha  em  Processo  Trabalhista;
que Emília, filha da Sra. Maria José, sabe que a mãe é
esquecida  e  tem  conhecimento  que  os  saques
realizados pelo interrogado foram com a autorização
da sua mãe; que conhece de vista a Sra. Rosângela,
mas a mesma dificilmente aparecia na casa da Sra.
Maria José; que a Sra. Emília visitava a mãe uma vez
por semana; que em abril do corrente ano a Sra. Maria
José  devia  ao  interrogado  3  meses  de  salários  e
diante  da  impossibilidade  de  pagar  ao  mesmo
ofereceu um carro de sua propriedade, tendo passado
procuração  pública  em  Cartório  Toscano  de  Brito,
dando  plenos  poderes  ao  interrogado  em  torno  do
citado carro; que a Sra. Maria José fez uma proposta
ao  interrogado  de  pagar  por  mês  a  quantia  de  R$
610,00 referente a parcela do  carro, mais R$ 390,00
em espécie  para  completar  o  salário  mensal  de R$
1.200,00,  ficando o  interrogado com a obrigação de
permanecer  no  trabalho  por  mais  algum  tempo,
findando o valor de R$ 18.000,00; que contudo a Sra.
Maria José não cumpriu o prometido no mês seguinte;
que  desta  forma,  em  um  dia  de  domingo,  precisou
dormir na casa do seu genitor e este fato aborreceu a
patroa;  que  dois  dias  após  a  insatisfação  de  Maria
José, retirou os acessórios que havia colocado por sua
conta no referido veículo e o demitiu;  que não tinha
carteira assinada com a Sra. Maria José, mas diante
da calúnia que vem recebendo,  ingressou com uma
ação na justiça”. (grifei).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia digital de fl.

78),  negou  as  acusações  que  lhe  são  feitas,  afirmando  acreditar  que  tais

imputações sejam em decorrência de uma intriga que há entre ele e o filho da

vítima, Roberto, ou por outra razão que não sabe declinar.

Ato  contínuo,  relatou que efetuou os  saques na conta  da Sra.

Maria José, alguns realizados em sua presença, outros não, entretanto, todos

Desembargador João Benedito da Silva
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com sua  autorização  e  ciência,  pois  sendo  a  vítima  uma  pessoa  bastante

desconfiada, seria impossível pegar seu cartão sem seu consentimento.

Por fim, acrescentou que a Sra. Maria José teria passado-lhe um

papel, com escritos de próprio punho, contendo a senha do banco, realizando,

assim,  as  operações  bancárias  que  ela  lhe  ordenava  fazer,  dentre  elas,

empréstimos nos valores de R$ 4.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.000,00, estes

que eram repassados de imediato para a Sra. Maria José, inclusive na frente

de outros empregados, sem que retirasse valor algum.

 Em sua defesa foram arroladas as testemunhas Karina Valéria

Farias Cabral, Luana Lúcia Marques da Silva e Maria da Penha Soares. 

Quando ouvida em juízo (mídia digital de fl. 78),  Karina Valéria

Farias Cabral, disse que trabalhou para Maria José por bastante tempo, tendo,

inclusive, trabalhado, um período, na mesma época que Carlos, que foi durante

o ano de 2014 e 2015, entre abril e maio. 

Ato contínuo, afirmou que Carlos não é a primeira pessoa que a

Sra. Maria José acusa de roubo, pois já fora vítima de acusações realizadas

por ela, não tendo denunciado-a em respeito a sua idade.

Acrescentou,  ainda,  que  outra  pessoa  também foi  acusada  de

roubo, chegando a ser processada e indo a julgamento com a Sra. Maria José.

Por  fim,  disse  que  no  período  em  que  trabalhou  com  Carlos

Magno, ele era o motorista particular da vítima e mantinha uma boa relação

com ela, onde era considerado como filho, não presenciando nada com relação

as acusações do presente processo.

Luana  Lúcia  Marques  da  Silva,  por  sua  vez,  perante  a

autoridade judicial (mídia digital de fl. 78), disse que trabalhou para Maria José

Desembargador João Benedito da Silva
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em dezembro de 2014, por menos de um mês, época em que Carlos Magno

também trabalhava, onde pode perceber que ele era muito atencioso com a

vítima.

Ao  final,  disse  que  um  dos  motivos  que  a  fizeram  parar  de

trabalhar na residência foram os comentários que escutara, onde se afirmava

que a vítima costumava acusar as pessoas de a estarem roubando.

Por fim, fora ouvida a testemunha Maria da Penha Soares (mídia

digital de fl. 78), onde relatou que conhece o acusado por morarem no mesmo

bairro e conhece Maria José há uns 5 ou 6 anos, sendo a responsável por fazer

suas unhas e cabelo nos finais de semana, além de frequentar festas em sua

companhia e de outra amiga.

Ademais, disse que sua amiga a aconselhou deixar de ir à casa

de Maria José, afirmando ser ela uma pessoa inconstante. 

No  mais,  encerrou  seu  depoimento  afirmando  que  conheceu

umas cinco ou seis pessoas que trabalharam para a vítima e todas saíram de

sua casa nessa situação, sendo acusadas de roubo.

A partir das provas acostada aos autos, constata-se que, segundo

a  vítima,  o  acusado  teria  realizado  operações  bancárias  (saques  e

empréstimos) sem seu consentimento. Por outro lado, o réu afirma que realizou

tais operações, mas com autorização e pedido da Sra. Maria José.

Cumpre  salientar  que,  o  Ministério  Público  a  quo não  arrolou

testemunhas  na  denúncia,  restando  apenas  a  versão  da  vítima  para

fundamentar a acusação, não havendo nos autos o depoimento do gerente ou

as imagens fornecidas pelo banco, estas que teriam capturado a imagem do

réu no ato das operações.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por  outro  lado,  os  depoimentos  das  testemunhas  de  defesa

corroboraram  com  a  versão  apresentada  pelo  réu,  uma  vez  que  foram

uníssonas em afirmar que a vítima era inconstante e costumeiramente acusava

de roubo quem trabalhava em sua residência.

Desta feita, pelo acervo probatório acostado aos autos, não há

como constatar, estreme de dúvidas, que o réu efetivamente tenha praticado o

delito descrito no art. 102 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

É válido lembrarmos que no processo criminal vigora o princípio

segundo o  qual,  para  alicerçar  um decreto  condenatório,  a  prova deve ser

clara, positiva e indiscutível, não bastando à alta probabilidade acerca do delito

e de sua autoria.

E persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição,

pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário. Dessa forma,

é suficiente que a acusação não produza provas capazes de infundir a

certeza  moral  do  julgador  para  que  se  decrete  a  absolvição  dos

envolvidos.

Logo,  diante  das  duas  versões  existentes  e  da  não

desincumbência do Ministério Público  a quo  de provar a acusação feita, não

resta outra alternativa a não ser absolver o indigitado, diante da insuficiência

do conjunto probatório.

Vale  salientar  que é até  possível  que o acusado tenha,  de

fato,  se  apropriado  dos  rendimentos  da  Sra.  Maria  José,  dando-lhes

aplicação  diversa  da  sua  finalidade,  contudo,  tal  situação  não  restou

seguramente comprovada, sendo que, de outra banda, ao réu sempre se

atribuirá o benefício da dúvida.

Aliás, é de sabença comezinha que “uma condenação criminal,

Desembargador João Benedito da Silva
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com todos os seus gravames e consequências, só pode ser considerada com

apoio  em prova  cabal  e  estreme de  dúvidas,  sendo  que  as  presunções  e

indícios,  isoladamente  considerados,  não  se  constituem  em  prova  dotada

dessas qualidades, de modo a serem insuficientes para amparar a procedência

da denúncia” (RJTACrim-SP 17/149).

Sem maiores delongas, conclui-se que os indícios reunidos nos

autos são anêmicos,  não ofertando segurança necessária à condenação de

uma pessoa, e, portanto, não resta outra solução a não ser manter o decreto

absolutório, em consonância com o princípio constitucional da presunção de

inocência e com o in dubio pro reo.

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

sentença absolutória em favor do réu Carlos Magno de Oliveira Bezerra, à luz

do que leciona o artigo 386, VII do Estatuto Penal Adjetivo.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 26 (vinte

e seis) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


