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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

0004539-70.2013.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é 

apelante VANDERLEI LEMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial 

ao recurso para reduzir a pena do apelante, quanto ao delito do artigo 102, da 

Lei nº 10.741/03, a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 

em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo, e reduzir 

o valor da prestação pecuniária a 01 (um) salário mínimo, restando mantida, no 

mais, a sentença impugnada.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 
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JUVENAL DUARTE (Presidente) e GERALDO WOHLERS.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

Tristão Ribeiro

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 31.168 (RL)

Apelação criminal nº 0004539-70.2013.8.26.0481  Presidente Epitácio

Apelante: VANDERLEI LEMES DA SILVA

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA

ABANDONO DE INCAPAZ E APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
(ESTATUTO DO IDOSO). Prova robusta da autoria e da 
materialidade delitiva. Condenação mantida. 
Reprimendas que comportam ligeiro reparo. Penas-
base fixadas em um terço acima do piso legal pelas 
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda 
fase, necessidade de afastamento da agravante 
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, 
imposta ao delito do artigo 102, da Lei nº 10.741/03, por 
constituir elementar do tipo penal, subsistindo apenas 
a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “e”, sendo 
suficiente o aumento de um sexto. Na terceira fase, 
adequado o aumento de um terço para o delito de 
abandono de incapaz pelas causas de aumento do 
artigo 133, § 3º, incisos II e III, do CP. Substituição das 
privativas de liberdade na forma do artigo 44, do 
Código Penal. Possibilidade de redução da prestação 
pecuniária a um salário mínimo, em razão da ausência 
de informação acerca das condições financeiras do 
réu. Regime aberto para o caso de conversão mantido. 
Apelo parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de apelação interposta por 

VANDERLEI LEMES DA SILVA de sentença que o condenou, como incurso nos 

artigos 133, § 3º, incisos II e III, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 20 

(vinte) dias de detenção, em regime aberto, e 102, da Lei nº 10.741/03, às penas 

de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime 

aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, de unidade mínima, substituídas as corporais 

por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à 

comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e prestação pecuniária no valor 
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de 10 (dez) salários mínimos a entidade pública ou privada com destinação social, 

postulando a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução 

das penas. 

O recurso foi regularmente processado e, nesta 

instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento 

da irresignação (fls. 375/379).

É o relatório.

Consta da denúncia e aditamento de fls. 43/44 

que, no dia 08 de março de 2013, por volta das 11h30, na Rua Fortaleza, nº 1.020, 

em Presidente Epitácio, o acusado abandonou a genitora Eurides Lemes dos Reis 

e Silva, de 84 anos, que estava sob seus cuidados, guarda, vigilância e autoridade, 

e, pela idade, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, bem 

como se apropriou e desviou os proventos dela, dando-lhe aplicação diversa da 

sua finalidade, desde o ano de 2012 até junho de 2013.

O recurso comporta parcial provimento, mas a 

absolvição pretendida é impossível.

Com efeito, a materialidade delitiva está 

comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 02/03, fls. 03/04 do apenso, pelo 

atestado médico de fls. 09, pela cópia dos documentos de fls. 10, pelo prontuário 

médico de fls. 21/38 do apenso, pela certidão de óbito de fls. 46 do apenso, pelo 

laudo de exame de corpo de delito indireto de fls. 88 do apenso, atestando as 

lesões corporais sofridas pela vítima, pelos extratos de movimentação financeira 

dos proventos da ofendida de fls. 29/41 e 55/66 e pelos contratos de empréstimos 

realizados em nome da vítima de fls. 183/193. 
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Da mesma forma, a autoria dos crimes restou 

amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, tendo em vista que o policial 

militar Nilson Gomes Jardim contou que recebeu denúncias de que uma senhora 

havia sido abandonada por familiares. Na residência indicada, encontrou a vítima 

deitada no quarto e ela declarou, juntamente com os vizinhos, que estava sendo 

maltratada, desprovida de alimentação e que o cartão previdenciário dela estava 

com os familiares. Esclareceu que ela foi encaminhada à Santa Casa local. 

Ressaltou que as condições da casa da vítima estavam bem precárias e 

descuidadas. Disse que a vítima estava sentindo dores nas costas, em razão de 

uma queda, e foi levada para a Santa Casa (fls. 07 e 128 e 129  mídia digital). 

Ademais, consta do relatório elaborado pela 

investigadora de polícia Gislaine Alves da Silva as seguintes constatações: “Nota-se 

que o ambiente não é favorável para que haja uma moradia decente” e “conversei com o 

Investigador Roque e este afirmou que levou Eurides até o banco onde foi confirmado de que 

o filho fez um empréstimo no nome da genitora e, segundo consta, Vanderlei usufruiu o 

dinheiro da genitora e esta o teme, negando os fatos se o mesmo (sic) estiver presente” (fls. 

06/08 do apenso). 

Observe-se que os policiais civis são agentes 

públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por 

isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se 

não se demonstrou interesse concreto da parte deles na incriminação de pessoa 

inocente.

Além disso, os fatos descritos na denúncia 

encontraram respaldo nos relatos de várias testemunhas que conviviam com a 

ofendida. 
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A vizinha dela, Gislaine Castro do Nascimento, 

contou que não estava presente na data em que os policiais foram à residência da 

ofendida. Relatou que fazia muito tempo a vítima pedia ajuda aos vizinhos. 

Recebia juntamente com a vítima pagamento pelo Ministério dos Transportes e ela 

lhe perguntava se o dinheiro havia saído. Ela se dirigia ao banco e nada constava. 

Disse que sempre se negava a acompanhá-la ao banco para evitar problemas, 

mas um dia, após muita insistência da ofendida, foram ao banco juntas e lhe 

mostraram um extrato de que ela possuía R$ 350,00, valor diverso do que recebia. 

Esclareceu que os vizinhos sempre a ajudavam, inclusive com alimentos, e que ela 

estava bem magra e debilitada. Declarou que a vítima morava sozinha em uma 

edícula suja nos fundos de uma residência, ninguém cuidava da higiene dela, e 

que ela não conseguia se sustentar com o básico, como alimentação. Mencionou 

que um dia foi até a casa da vítima e o gás estava vazando sem que ela tivesse 

percebido. Outro dia, encontrou a ofendida cozinhando um osso de costela em 

uma panela suja só com água, porque não tinha o que comer. Informou que o 

responsável por ela era o réu, filho dela, e que ele utilizava o cartão da mãe, 

deixando-a sem dinheiro. Disse que ele realizou empréstimos na conta da ofendida 

e vinha descontando do pagamento dela. Contou que foi proibida pelo acusado de 

ver a vítima. Relatou que um dia foi vê-la e ela estava trancada na casa sozinha. 

Posteriormente, acredita que o réu contratou algumas pessoas para cuidarem da 

genitora (fls. 12, 126 e 129  mídia digital).

A também vizinha da vítima, Marilda Lopes 

Pelegrini, por mais de quarenta anos, contou que ela morava em uma edícula 

sozinha e possuía um filho (réu), o qual deixou de visitá-la com frequência quando 

ficou debilitada e com fraqueza física e de memória. Quase não o viam mais. Disse 

que a ofendida recebia benefício previdenciário, mas alegava que passava 

dificuldades, porque o réu pegava quase todo o dinheiro dela quando ia visitá-la e 

contraía empréstimos. Após a vítima cair dentro de casa, o acusado passou a 
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receber o benefício por ela. Informou que a ofendida apenas não passava fome 

porque os vizinhos a ajudavam, dando comida. Ao sofrer um acidente na rua, a 

vítima a agarrou e lhe suplicou para não chamarem o filho, porque ele iria brigar 

com ela. Depois desse dia, não tiveram mais contato, porque ela ficou internada na 

Santa Casa e o réu não deixava ninguém visitá-la. Ela faleceu após cerca de dois 

meses do acidente (fls. 13, 127 e 129  mídia digital).

Outra vizinha da vítima, Erminia Maria de Araujo 

Rocha, declarou que sempre passava na casa dela para conversarem, porque era 

sozinha e não tinha quem cuidasse dela. Confirmou que a ofendida morava em 

uma edícula e, pouco antes de morrer, estava abandonada, não conseguia prover 

a própria alimentação, nem cuidar da higiene pessoal. Em conversas, a vítima lhe 

confidenciou que recebia benefício previdenciário e que o filho dela (réu) estava se 

apropriando dos seus proventos e ela ficava sem nada. Ressaltou que a vítima lhe 

relatou que o réu era agressivo e que tinha medo dele. Os vizinhos tinham medo 

dele também. Ao conversar com o acusado sobre a mãe dele, ele lhe disse: 

“Aquela lá é um vagabunda, sem vergonha, eu quero que ela morra. Pega ela pra 

você”. Disse que nas visitas percebia que ela não tinha o que comer. Enfatizou que 

a vítima machucou as pernas e o apelante nunca foi cuidar dela. Soube que a 

vítima sofreu um acidente, tendo sido atropelada a caminho da padaria (fls. 11, 152 

e 159  mídia digital). 

O réu, por sua vez, negou a imputação, 

alegando que sempre prestou auxílio quando a vítima precisava e que ela era uma 

pessoa difícil de lidar. Informou que estava sempre presente, fazia a parte dele, 

pagava plano de saúde e a acompanhava. Disse que não ficava com o cartão 

bancário da mãe, tendo ido ao banco para retirar dinheiro para ela somente 

algumas vezes e em benefício dela. Informou que pagava aproximadamente R$ 

1.200,00 para duas pessoas cuidarem da genitora. Por fim, declarou que nunca 
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impediu visitas, nem contraiu empréstimos no nome dela (fls. 08 e 201  mídia 

digital).  

A testemunha de defesa Amanda Rosalina da 

Silva, inquilina do réu e moradora na residência da frente da vítima havia três anos, 

relatou que a ofendida cozinhava até o acidente, tendo ficado acamada depois e 

sob os cuidados de profissional. Disse que acreditava que o recorrente não ia visitá-

la muito porque a vítima que não deixava ele “se meter na casa dela”. Informou 

que só foi à casa da ofendida umas três vezes (fls. 156 e 159  mídia digital).

A também testemunha de defesa Joana Ferreira 

de Araújo, cuidadora da vítima, foi contratada após o atropelamento dela. Disse 

que ela estava acamada, não conseguia andar, nem cozinhar. Relatou que não 

arrumava a residência, porque a ofendida não gostava (fls. 153 e 159  mídia 

digital).

A testemunha Maria Helena de Oliveira, arrolada 

pela defesa, enfermeira que cuidou da vítima no período em que ela ficou 

internada, disse que o réu estava sempre presente e comprava tudo o que lhe era 

pedido (fls. 154 e 159  mídia digital). 

A testemunha de defesa Arfeu Benetti, 

conhecido do bairro, declarou que a vítima morava sozinha, mas que o apelante 

estava sempre presente e cuidava da mãe, inclusive fazendo compras na feira e 

levando-a ao banco. Não conhecia as outras testemunhas (fls. 155 e 159  mídia 

digital). 

Outra testemunha de defesa, Tácito Cortes de 

Carvalho e Silva, médico que atendeu a vítima no pronto socorro da Santa Casa 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

              Apelação nº 0004539-70.2013.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto nº   31168             9/9

de Presidente Venceslau, contou que a receberam, acompanhada do réu, e que 

ela estava senil, acamada e com várias patologias, em fase terminal. Não 

constatou a ofendida em estado de abandono, apresentando-se limpa e 

higienizada. Esclareceu que ela ficou internada por cerca de cinco dias até que 

veio a óbito e em todo o período o réu esteve presente (fls. 172 e 173  mídia 

digital). 

A testemunha de defesa Luiz Gonzaga Zanata, 

plantonista dos pacientes internados na Santa Casa, relatou desconhecer qualquer 

fato que desabonasse o acusado. Acompanhou o quadro clínico da vítima por 

alguns anos, eis que ela comparecia à consulta na frequência de uma vez por 

semestre. Disse que a ofendida sempre se apresentava com boas condições de 

higiene e não estava subnutrida (fls. 198/199 e 201  mídia digital).

Contudo, os relatos das testemunhas de defesa 

devem ser recebidos com cautela, por possuírem interesse em eximir o réu de 

responsabilidade, especialmente diante da relação familiar, de amizade ou 

profissional existente entre eles, não havendo motivos plausíveis para se duvidar 

dos depoimentos das vizinhas Gislaine, Marilda e Erminia. 

Diante desse quadro, as infrações ficaram 

comprovadas, especialmente pelos documentos acostados nos autos, relatos das 

vizinhas da vítima, as quais possuíam contato mais frequente com ela, e do policial 

militar Nilson Gomes Jardim e da investigadora de polícia Gislaine Alves da Silva, 

que constataram a situação precária em que se encontrava a ofendida, mãe do 

réu, maltratada, sozinha, passando fome e com dores nas costas em uma edícula. 

Assim, a conduta do réu se subsume ao tipo 

penal previsto no artigo 133, § 3º do Código Penal, restando suficientemente 
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demonstrado que ele abandonou a genitora, com idade avançada (84 anos), 

expondo-a a perigo concreto, ao deixar de prover condições básicas à 

sobrevivência, como alimentação, higiene e medicamentos.

Os elementos de convicção amealhados aos 

autos, como os relatos das testemunhas na fase policial e documentos, deixam 

também evidente o dolo do acusado de receber valores pertencentes à ofendida e 

dar-lhes aplicação diversa de sua finalidade, sendo inafastável também a 

condenação pela infração do artigo 102, da Lei nº 10.741/03.

Passa-se, então, à análise das penas. 

As básicas foram fixadas em um terço acima dos 

mínimos legais pelas circunstâncias desfavoráveis, notadamente os maus 

antecedentes (fls. 08 e 09 do apenso próprio), conduta social e personalidade com 

relação à vítima e vizinhos, perfazendo oito meses de detenção para o crime do 

artigo 133, do Código Penal, e um ano e quatro meses de reclusão e treze dias-

multa, para o delito do artigo 102, da Lei nº 10.741/03.

 

Na segunda fase, com relação ao delito do 

artigo 102, da Lei nº 10.741/03, as penas foram majoradas em um terço pelas 

agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal. 

Contudo, a agravante relativa à alínea “h” deve ser afastada porque tal 

circunstância (crime cometido contra vítima maior de sessenta) já constitui 

elementar do tipo penal do crime de apropriação indébita prevista no Estatuto do 

Idoso, o que configura “bis in idem”. Suficiente, portanto, o aumento de um sexto 

apenas pela outra agravante, perfazendo um ano, seis meses e vinte dias de 

reclusão e quinze dias-multa. 
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Na terceira fase, correto o aumento de um terço 

pelas duas causas de aumento previstas no artigo 133, § 3º, incisos II e III, do 

Código Penal, para o delito de abandono de incapaz, totalizando dez meses e vinte 

dias de detenção. 

Por fim, mantém-se o regime aberto e a 

substituição das privativas de liberdade na forma do artigo 44, do Código Penal. 

Contudo, de rigor a redução do valor da prestação pecuniária, estabelecida em 

primeiro grau em dez salários mínimos. Levando-se em consideração a ausência 

de justificativa para a fixação da referida restritiva de direitos em patamar acima do 

mínimo legal e a falta de informações acerca das condições financeiras do réu, que 

informou ser agente administrativo federal (fls. 15), mais adequada a fixação da 

prestação pecuniária no montante de um salário mínimo. 

Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao 

recurso para reduzir a pena do apelante, quanto ao delito do artigo 102, da Lei nº 

10.741/03, a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime 

aberto, e 15 (quinze) dias-multa, de valor unitário mínimo, e reduzir o valor da 

prestação pecuniária a 01 (um) salário mínimo, restando mantida, no mais, a 

sentença impugnada.

TRISTÃO RIBEIRO
          Relator

 (assinado eletronicamente)
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