
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2018.0000442595

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0009817-67.2010.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado 
ALESSANDRA MENDES DE MENDONCA AMO.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao 
recurso ministerial, para condenar a acusada Alessandra Mendes de Mendonça Amo, 
qualificada nos autos, como incursa no art. 171, caput, por nove vezes, na forma do 
art. 71, bem como no art. 168, §1º, inc. III, todos do Código Penal, respectivamente 
às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do 
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no patamar mínimo legal, e 01 (um) ano e 04 
(quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no piso legal. Em seguida, 
declararam extinta a punibilidade da ré, em razão da prescrição da pretensão 
punitiva. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E GRASSI NETO.

São Paulo, 14 de junho de 2018.

SÉRGIO RIBAS
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0009817-67.2010.8.26.0510
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Apelado: Alessandra Mendes de Mendonca Amo
Comarca: Rio Claro
Voto nº 34.524

APELAÇÃO CRIMINAL  Estelionato e apropriação 

indébita  Sentença absolutória  Acusação requer a 

condenação da apelada nos termos da denúncia  

Possibilidade  Conjunto probatório suficiente a ensejar a 

condenação da ré por todos os delitos  Penas-bases 

fixadas no mínimo legal e majoradas, as dos crimes de 

estelionato, em 1/6, tendo em vista a agravante genérica do 

art. 61, inc. II, “h” do Cód. Penal, e a do delito de 

apropriação indébita pela causa de aumento prevista no 

art. 168, III, do Cód. Penal Em seguida, majorada a 

reprimenda do estelionato em 2/3 pela continuidade 

delitiva  Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva 

entre as datas dos fatos e a do recebimento da denúncia - 

Recurso ministerial provido para condenar a acusada  

Extinta a punibilidade ante a prescrição da pretensão 

punitiva. 

                                     

Vistos.

Trata-se de apelação criminal, 

interposta pela Justiça Pública contra a r. sentença de fls. 325/332, cujo 

relatório se adota, que julgou improcedente a ação penal, absolvendo a 

ré ALESSANDRA MENDES DE MENDONÇA AMO da imputação 

que lhe foi feita na denúncia, como incursa no art. 171, caput, por nove 
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vezes, na forma do art. 71, bem como no art. 168, §1º, inc. III, em 

concurso material, c.c. o art. 61, inc. II, “h”, todos do Cód. Penal, com 

fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 

Inconformado recorre o Ministério 

Público, com razões de apelação a fls. 336/351, requerendo a 

condenação da ora apelada nos termos da denúncia.

Recurso regularmente processado e 

contrariado pela defesa (fls. 356/388).

Nesta instância, a douta 

Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls. 392/396, 

apresentando parecer pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório.

O recurso ministerial comporta 

provimento.

Cuida-se de ação penal, onde a 

exordial refere que, no dia 07 de agosto de 2006, em horário incerto, na 

Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 101, na cidade e Comarca de Rio Claro, 

ALESSANDRA MENDES DE MENDONÇA AMO obteve, para si, 

vantagem ilícita no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro 

reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, mantendo 
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Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante fraude.

Consta, ainda, que, no dia 08 de 

setembro de 2006, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a acusada ALESSANDRA 

obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, mantendo 

Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante fraude.

Consta, também, que, no dia 09 de 

outubro de 2006, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a ré ALESSANDRA obteve, 

para si, vantagem ilícita no valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e 

quatro reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, 

mantendo Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante 

fraude.

Consta, ainda, que, no dia 16 de 

janeiro de 2007, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a irrogada ALESSANDRA 

obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, 

mantendo Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante 

fraude.

Consta, ademais, que, no dia 08 de 
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maio de 2007, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a sentenciada ALESSANDRA 

obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, 

mantendo Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante 

fraude.

Consta, também, que, no dia 09 de 

outubro de 2007, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a increpada ALESSANDRA 

obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, mantendo 

Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante fraude.

Consta, outrossim, que, no dia 09 de 

janeiro de 2008, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a acusada ALESSANDRA 

obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, mantendo 

Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante fraude.

Consta, ainda, que, no dia 07 de 

abril de 2008, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a ré ALESSANDRA obteve, 

para si, vantagem ilícita no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, mantendo 
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Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante fraude.

Consta, ademais, que, em data 

incerta, entre o ano de 2006 e 2008, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a sentenciada ALESSANDRA 

obteve, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), em prejuízo de Lucas Donizetti Barbosa Segantin, 

mantendo Paulo Henrique Barbosa Nascimento em erro, mediante 

fraude.

Consta, ainda, que, no dia 18 de 

abril de 2008, em horário incerto, na Rua 06, nº 1.108, 1º conj., sala 

101, na cidade e Comarca de Rio Claro, a increpada ALESSANDRA 

apropriou-se, em razão da profissão, da quantia de R$ 1.362,44 (hum 

mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) 

pertencente a Lucas Donizetti Barbosa Segantin, de que tinha a posse.

Narra a denúncia que a acusada era 

advogada de Paulo Henrique Barbosa Nascimento e foi responsável por 

propor uma ação de tutela, na qual Paulo foi nomeado tutor de seus 

irmãos menores de idade. Lucas (um dos irmãos) recebia pensão 

previdenciária. Ocorre que a denunciada disse a Paulo que ele deveria 

entregar parte do dinheiro para que fosse aberta uma conta em nome de 

Lucas, pois, caso contrário, ele perderia a tutela do irmão menor. Desse 

modo, Paulo passou a repassar as quantias acima relacionadas para a 

referida advogada, acreditando que tal dinheiro estava sendo investido 
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numa conta em nome de Lucas. A cada pagamento efetuado a ré emitia 

um recibo. Tal conta nunca foi aberta. A denunciada obteve vantagem 

indevida no valor de R$ 3.558,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e 

oito reais) em prejuízo de Lucas.

Segundo a denúncia, a acusada 

afirmou que tais valores foram repassados como pagamento de 

honorários advocatícios, entretanto, dos recibos juntados aos autos não 

há informações de que se tratava de quitação de honorários, mas, ao 

contrário, os recibos trazem os seguintes dizeres: “poupança Lucas”; 

“Lucas poupança”; “dinheiro do Lucas” e “$ Lucas”, tudo a indicar que 

a versão da vítima é verdadeira.

Derradeiramente, a denúncia 

descreve que em 18.04.2008 a acusada, na qualidade de advogada de 

Paulo, recebeu de Francisco Mauro de Lima a quantia de R$ 1.362,44 

(hum mil, trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), 

referente à prestação de contas de uma reforma no imóvel da vítima, 

contudo não restituiu esse valor a Paulo.

Estes são os fatos.

A absolvição no presente caso deve 

ser afastada.

Com efeito, a materialidade delitiva 
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ficou comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente 

pelos recibos emitidos pela apelada (fls. 12/15 e 24), pelo inquérito 

policial nº 152/10  3º Distrito Policial de Rio Claro/SP (fls. 20/23, 

43/44, 49/52, 101/104 e 118) e documentos (fls. 25/42), pelo laudo 

pericial (fls. 70/90) e pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, igualmente, restou 

inconteste.

Nas duas oportunidades em que foi 

ouvida, a sentenciada refutou os fatos.

Na delegacia, a ré declarou que 

Francisco Mauro de Lima nunca tinha sido seu cliente, informando que 

advogou para Carmelita, mãe de Lucas e de outros menores, dentre eles 

Paulo, o irmão mais velho, no processo trabalhista ajuizado em razão da 

morte do pai de Lucas. Disse que, antes do falecimento de Carmelita, 

ela a procurou, questionando acerca do prazo e do valor a ser recebido 

do INSS, aduzindo que havia comprado uma casa. Em data posterior, 

Francisco compareceu ao escritório, acompanhado de Paulo, para 

comunicar o falecimento de Carmelita e perguntar acerca da 

possibilidade de se conceder a guarda dos irmãos menores a Paulo, bem 

como o direito dele receber a pensão que Lucas já auferia, o que foi 

providenciado por meio do ajuizamento de ação própria. Em outra 

oportunidade, Francisco entregou-lhe uma carta do INSS que autorizava 

Paulo a receber a quantia aproximada de R$ 13.000,00, que acabou 
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sendo depositada na conta de Francisco, a pedido deste. A respeito 

dessa conta, a acusada afirmou que chegou a receber um cheque de 

Francisco no valor de pouco mais de R$ 2.000,00, para pagamento 

parcial dos honorários advocatícios. Relatou, ainda, ter tomado 

conhecimento de que Francisco teria vendido um veículo a Paulo, pelo 

valor de R$ 6.000,00, de propriedade de seu filho falecido. Segundo 

informado, Paulo deixou mencionado automóvel no mecânico para 

conserto, oportunidade em que Francisco supostamente teria se 

apropriado do bem, alegando que o objeto fazia parte de um inventário. 

Em outra oportunidade, Paulo informou suspeitar que Francisco utilizou 

o dinheiro de Lucas não só para reformar a residência comprada por sua 

mãe, conforme combinado, empregando materiais de péssima 

qualidade, mas também para realizar reformas em outra casa que ficava 

na olaria. Após questionar Francisco acerca desse fato, ele apresentou 

diversos documentos, que estão juntados aos autos, bem como um 

cheque no valor de R$ 1.000,00, outro cheque no valor de R$ 250,00 e 

a quantia de R$ 112,00 em dinheiro, tendo entregue recibo dos 

documentos a Francisco e encaminhado o numerário a Paulo. Arguiu, 

ademais, que Francisco teria alugado, a um cunhado seu, a casa da 

genitora de Paulo após o falecimento dela, pelo valor mensal de R$ 

250,00, mas não havia repassado as quantias a Paulo. Ao ser 

questionado, Francisco disse que utilizava o dinheiro para pagamento 

de despesas dos menores. Por fim, informou ter solicitado providências, 

no processo de tutela, quanto à prestação de contas de Francisco (fls. 

49/52).
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Em Juízo, sob o pálio do 

contraditório, afirmou que os valores foram pagos ao escritório a título 

de honorários, aduzindo que concordou em receber o pagamento desta 

forma, pois Paulo informou que sua renda era muito baixa e só poderia 

dispor do dinheiro de Lucas. Afirmou que não possuía contrato escrito 

de honorários, mas apenas verbal, nos valores de 20% do montante da 

ação trabalhista, R$ 4.000,00 pela ação de tutela e R$ 1.500,00 pela 

prestação de contas. Afirmou que Paulo foi apresentado a ela por 

Francisco, o qual figurou no polo passivo da ação de prestação de 

contas, em razão do encontro, pela vítima e suas irmãs, de notas fiscais 

que não correspondiam às despesas nelas indicadas. Além disso, a 

vítima a informou que Francisco chegou a alugar a residência dela, mas 

nunca tinha repassado o valor do aluguel. 

Outrossim, acabou caindo em 

contradição ao responder aos questionamentos formulados pelo d. 

Magistrado acerca dos recibos passados para a vítima. Inicialmente, 

informou ter combinado com Paulo de inserir informações inverídicas 

nos recibos, a despeito de supostamente ter recebido os valores para o 

pagamento de honorários advocatícios, para que ele pudesse ressarcir a 

quantia com as irmãs. Em seguida, ao ser perguntada se tais inscrições 

teriam sido feitas pela secretária, a pedido seu, negou tê-la orientado 

nesse sentido, afirmando que Paulo deveria ter solicitado a elaboração 

dos recibos desta maneira, assim como pactuado anteriormente com ela. 

Por derradeiro, ao ser questionada acerca da inserção das informações 

falsas, procurou se resguardar, alegando que não teria cometido 
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qualquer falsidade, tentando convencer que tais inscrições, na realidade, 

referiam-se à origem do dinheiro, afirmando que a melhor interpretação 

seria no sentido de que o numerário teria sido retirado da conta 

poupança de Lucas (cf. mídia digital de fl. 277).

Inegável, portanto, a 

responsabilidade da acusada pelas práticas criminosas, sobretudo 

porque sua versão dos fatos é deveras inverossímil, restando isolada 

diante do restante do conjunto probatório amealhado aos autos. 

A vítima Paulo Henrique Barbosa 

Nascimento, relatou que a apelada foi contratada por sua mãe, para que 

Lucas tivesse o direito de receber a pensão de seu pai, tendo a genitora 

combinado com a advogada um percentual desse valor como 

honorários. Informou que, em razão do falecimento da genitora, ele 

passou a ser o tutor dos irmãos menores e foi orientado pela acusada a 

abrir uma conta poupança em seu nome para depositar as quantias 

recebidas pela pensão de Lucas. Além disso, a sentenciada propôs que 

ele levasse mensamente o numerário para que ela efetuasse o depósito, 

afirmando que, se assim não procedesse, perderia a guarda de todos os 

irmãos. Posteriormente, ao entrar em contato com a acusada, 

questionando acerca da localização do dinheiro, foi informada de que os 

valores estavam com Francisco. Este, ao ser questionado, negou possuir 

o dinheiro e informou que a sentenciada teria permanecido com outra 

quantia que ele entregou a ela. Outrossim, informou que as inscrições 

contidas nos recibos, relativas à poupança de Lucas, haviam sido 
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inseridas no escritório da acusada, alegando que em nenhum momento 

fez solicitação nesse sentido e que não se referiam ao pagamento de 

honorários, tendo contado que já teria entregue um cheque para a 

sentenciada para esse fim (mídia eletrônica de fls. 277).

De seu lado, a testemunha Francisco 

informou que, na época do evento criminoso, Paulo trabalhava com ele 

e lhe pediu auxílio para resolver a questão da tutela e da pensão de seu 

irmão, em razão do falecimento de sua mãe. Disse tê-lo encaminhado à 

advogada apelada, que o orientou a residir nas proximidades, por 

entender ser necessário para a resolução do processo de tutela. 

Informou, ainda, que Paulo lhe entregou a quantia de R$ 13.000,00 que 

possuía na poupança, pedindo para que ele construísse a residência 

deles. Nessa oportunidade, usou grande parte do dinheiro para esse fim, 

tendo encaminhado o que sobrou (aproximadamente R$ 1.300,00) para 

a apelada, para que depositasse na conta de Lucas. Aduziu, ainda, que a 

acusada orientou Paulo a entregar mensalmente parte do dinheiro 

recebido pela pensão de Lucas para que fosse depositado em Juízo, 

alegando que essa seria uma exigência judicial. Ressaltou que ré teria 

informado que não cobraria honorários advocatícios de Paulo, em razão 

do pagamento já efetuado pela genitora dele (mídia de fls. 277). 

E a testemunha de defesa Josiane, 

secretária da acusada, informou que os recibos relacionados na 

denúncia haviam sido elaborados com informações transmitidas pela 

própria vítima, aduzindo que, na realidade, destinavam-se ao pagamento 
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de honorários advocatícios. Disse que a apelada não possuía contrato 

escrito de honorários com o ofendido, mas apenas verbal. Outrossim, 

confirmou o recebimento de certa quantia de dinheiro da testemunha 

Francisco, mas alegou que também teria sido entregue para o 

pagamento de honorários. Afirmou, ainda, que não tinha conhecimento 

acerca do motivo pelo qual a vitima teria solicitado a inserção das 

informações contidas nos recibos, para, em seguida, informar que o 

ofendido teria procedido desta forma com a finalidade de buscar 

ressarcimento das quantias com as irmãs. Por fim, aduziu não ser 

comum essa prática no escritório, de subscrever recibos de pagamentos 

com informações sugeridas pelos clientes (mídia digital de fls. 277). 

Consigno, portanto, não vislumbrar 

qualquer indício de que a vítima ou as testemunhas tivessem interesse 

em acusar caluniosamente a ora apelada, cuja versão exculpatória não 

convenceu, sobretudo porque dissonante dos demais elementos trazidos 

para o bojo do processo.

Em contrapartida, a narrativa 

apresentada pela vítima foi corroborada não só pelos recibos juntados 

aos autos (fls. 12/15), contendo inscrições como “poupança Lucas”, 

“Lucas (poupança)”, “$ Lucas” e “dinheiro do Lucas”, mas também 

pelo depoimento da testemunha Francisco e pelas contradições 

observadas nas declarações da acusada e da testemunha de defesa 

Josiane, as quais apesentaram informações inconsistentes a respeito da 

destinação do dinheiro entregue pela vítima.
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Ressalte-se, ainda, que restou 

sobejamente demonstrada a ocorrência do delito de apropriação 

indébita.

Com efeito, para a configuração do 

crime de apropriação indébita exige-se a verificação do dolo específico, 

portanto, o intuito de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que detém a 

posse (animus rem sibi habendi).

Assim também tem decidido esta C. 

8ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça:

“APROPRIAÇÃO INDÉBITA: 

levantamento de depósito judicial por advogada em nome de cliente, 

não repassado a vítima materialidade comprovada pelos documentos 

juntados aos autos autoria evidenciada por ter sido a ré a autora do 

levantamento” (Apelação nº 0007700-48.2009.8.26.0572, rel. Des. 

Lauro Mens De Mello, j. em 19.03.2015).

“Apelação Criminal - 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Art. 168, § 1º, III, do Código Penal - 

PRELIMINARES - Alegação de inépcia da denúncia - Inocorrência - 

Prefacial acusatória que descreve satisfatoriamente a conduta do agente 

e suas circunstâncias, em obediência ao art. 41 do Código de Processo 

Penal - Nulidade - Arguição de cerceamento de defesa, em razão de não 
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ter a acusação arrolado testemunha supostamente responsável pelo 

delito ora em análise - Não acolhimento - Prova que incumbe a quem 

alega - Demais diligências requeridas alcançadas pela preclusão - 

Preliminares rejeitadas - Pleito de absolvição sob o argumento de 

insuficiência probatória - Impossibilidade -Materialidade e autoria 

demonstradas - Réu que se apropriou de quantia em dinheiro 

pertencentes à vítima, em virtude da profissão que exercia -

Consubstanciada a prática do ilícito penal - Conjunto probatório robusto 

a ensejar a condenação - Pena e regime prisional corretos - Indenização 

nos termos do art. 387, IV, do CPP afastada - Fatos anteriores à 

vigência da lei que instituiu a necessidade de fixação de valor mínimo 

para a reparação do dano - Norma de direito material, impossível a 

incidência de tal instituto, ante a proibição de retroatividade de lei penal 

mais gravosa - Recurso parcialmente provido” (Apelação Criminal nº 

0422070-97.2010.8.26.0000, rel. Des. CAMILO LÉLLIS, j. em 

17.10.2013).

“PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. 

CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. (...) 2. Tipicidade da 

conduta ante a verificação do dolo específico. São incontroversos os 

fatos que dão azo ao caso (a ré assistira a vítima em ação trabalhista, na 

qualidade de advogada) e, posteriormente, não efetuou o repasse das 

verbas rescisórias e indenizatórias, tendo se apropriado dos valores de 

que lançou mão no exercício de sua profissão. Palavra da vítima e prova 

testemunhal dão conta do dolo específico (animus rem sibi habendi), 
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não tendo a Defesa produzido provas de quaisquer medidas in bonam 

fide empregadas pela ré para efetuar a consignação do valor devido ao 

ofendido. Pleito absolutório improvido. Negado provimento” (Apelação 

Criminal nº 0003177-61.2012.8.26.0095, rel. Des. Alcides Malossi 

Junior, j. em 15.03.2018).

No caso dos autos, o animus rem sibi 

habendi restou devidamente comprovado, tanto pelo recibo juntado às 

fls. 24, como pelas declarações da testemunha de acusação Francisco, o 

qual relatou que teria entregue à sentenciada o montante residual do 

valor que pertencia ao ofendido e não teria sido investido em obras, 

para que ela, na qualidade de advogada da vítima, pudesse repassar a 

ela.

Ocorre, contudo, que, conforme 

relatado pelo ofendido, tal quantia nunca lhe foi repassada, tendo a 

acusada, a despeito da ausência de contrato escrito de honorários, 

afirmado que referido montante se destinava ao pagamento de 

mencionada verba.

Assim, inegável a comprovação do 

dolo da irrogada, a qual, na qualidade de advogada da vítima, 

voluntariamente se apropriou de quantia que não lhe pertencia, 

invertendo o título da posse, com ânimo de dona.

Neste sentido, aliás, já se pronunciou 
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este E. Tribunal de Justiça do Est. de São Paulo: “(...) É pacífico na 

doutrina e jurisprudência que o pressuposto material do crime de 

apropriação indébita é a existência da posse ou detenção legítima de 

coisa móvel alheia, pelo sujeito ativo - A diferença entre o ilícito civil e 

a infração de apropriação indébita reside na intenção do agente de fazer 

sua a coisa alheia de que tem posse ou detenção (...)” (Apel. n. 

0019144-89.2004.8.26.0625, rel. Des. Guilherme G. Strenger, 11ª Câm. 

Direito Criminal, j. em 18.02.09).

A propósito, outros precedentes 

desta E. Corte de Justiça: Apel. n. 990.09.214626-2, rel. Des. Sérgio 

Ribas, 5ª Câm. Direito Criminal, j. 15.07.2010; Apel. n. 

0092396-36.2006.8.26.0050, rel. Des. Salles Abreu, 4ª Câm. Direito 

Criminal, j. 05.02.2013; Apel. n. 0088233-08.2009.8.26.0050, rel. Des. 

Rachid Vaz de Almeida, 10ª Câm. Direito Criminal, j. 17.03.2014.

Ademais, como bem ressalvado pelo 

d. Procurador de Justiça no parecer ministerial, “(...) com todo respeito, 

a mim parece completamente insustentável a versão dada pela apelada 

para justificar o não repasse dos montantes em dinheiro recebidos! 

Ululantemente, seria muito, muito mais fácil receber tais valores das 

mãos dos demais irmãos de Lucas se dos recibos constasse que eram 

valores recebidos a título de honorários, comprovando-se que saíra da 

pensão de Lucas, através da juntada de documentação bancária 

respectiva” (fls. 394/395).
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Frise-se, ainda, que a justificativa 

apresentada pela apelada não convence, vez que, sendo advogada, sabia 

que dispunha de meios legais para cobrar os honorários advocatícios, 

não cabendo a ela reter valores recebidos em nome do cliente para esse 

fim.

Logo, a condenação da ré 

Alessandra Mendes de Mendonça Amo, por nove delitos de estelionato, 

bem como pelo crime de apropriação indébita, é de rigor.

Passo à fixação das penas.

As penas-bases devem ser fixadas no 

mínimo legal, tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis à 

acusada.

Na segunda etapa, as reprimendas 

dos crimes de estelionato hão de ser majoradas no patamar de 1/6, em 

razão dos delitos terem sido praticados com violação de dever inerente à 

profissão, nos termos do art. 61, inc. II, “g”, do Código Penal.

E, na derradeira fase, a sanção do 

crime de apropriação indébita deve ser majorada em 1/3 pela incidência 

da causa de aumento prevista no art. 168, §1º, inc. III, do Cód. Penal, 

por ter o delito sido praticado em razão de ofício, emprego ou profissão.
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Cumpre ressaltar que este subscritor 

deixou de sopesar, na reprimenda básica, a maior reprovabilidade da 

conduta da ré, conforme pleiteado nas razões recursais, a fim de evitar 

inescondível bis in idem, tendo em vista o reconhecimento da agravante 

genérica acima descrita, para os delitos de estelionato, bem como a 

causa de aumento prevista no art. 168, §1º, inc. III, do Cód. Penal, para 

o crime de apropriação indébita.

Ato contínuo, a reprimenda do 

estelionato deve ser aumentada na fração de 2/3, em razão de terem sido 

praticados nove delitos.

Esse, inclusive, é o entendimento 

desta E. 8ª Câmara de Direito Criminal: “(...) Na terceira fase, 

reconhecendo a ocorrência de continuidade delitiva, eis que são nove 

delitos praticados, que geraram nove documentos falsificados, exaspero 

a pena de 2/3, fixando-a, definitivamente em três anos e quatro meses 

de reclusão. Com relação à pena de multa, aplico a regra prevista no art. 

72 do Código Penal, de modo que as somo, totalizando noventa dias-

multa, no piso legal. Pondero que, em regra, na continuidade delitiva, o 

aumento de pena varia de um sexto e dois terços e é aplicado à pena de 

um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas. Já se 

tornou pacífico o critério que vincula o acréscimo relativo à 

continuidade delitiva ao número de delitos. Assim, no caso de dois 

crimes, o aumento será o mínimo de um sexto, incidindo sobre a pena 

imposta ao crime mais grave; de três, será um quinto; de quatro, será de 
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um quarto; de cinco, será de um terço; de seis; será de metade, e, 

finalmente de dois terços, quando forem sete ou mais delitos, que é a 

hipótese dos autos (...)” (Apelação nº 0034314-75.2007.8.26.0050, rel. 

Des. Ely Amioka, j. em 29.10.2015).

Assim, as penas restam 

definitivamente fixadas em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) 

dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no 

patamar mínimo legal, pelos crimes de estelionato, bem como 01 (um) 

ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no 

piso legal.

 Em seguida, considerando que, no 

concurso de crimes, o prazo prescricional incide sobre cada um dos 

delitos isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal e Verbete 

n. 497 do Colendo Supremo Tribunal Federal, tem-se que, para as penas 

isoladamente impostas, quais sejam, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão, para os delitos de estelionato, e 01 (um) ano e 04 (quatro) 

meses de reclusão, para o crime de apropriação indébita, o lapso 

prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, com fundamento no art. 

109, inc. V, do Cód. Penal.

Assim, entre a data dos fatos (de 

08.09.2006 a 18.04.2008) e a do recebimento da denúncia (28.01.2015 

 fls. 170), consumou-se o quadriênio legal (art. 110, § 2º, CP - redação 

anterior à Lei nº 12.234/2010, insuscetível de retroagir por ser mais 
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gravosa), a denotar ter o Estado decaído de direito de perseguir a 

punição da apelante, por ter se verificado a prescrição da pretensão 

punitiva na modalidade retroativa.

Então, na forma contida no art. 61 

do Código de Processo Penal, reconheço a extinção da punibilidade da 

apelada pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, 

inciso V, do Código Penal. 

Via de consequência, DOU 

PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar a acusada 

Alessandra Mendes de Mendonça Amo, qualificada nos autos, como 

incursa no art. 171, caput, por nove vezes, na forma do art. 71, bem 

como no art. 168, §1º, inc. III, todos do Código Penal, respectivamente 

às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 

além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no patamar mínimo 

legal, e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) 

dias-multa, no piso legal. Em seguida, declaro extinta a punibilidade da 

ré, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

SÉRGIO RIBAS
          Relator
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