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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 
0050982-75.2011.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes DANIA 
GABRIELLI e PAULO GABRIELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM 
PROVIMENTO aos recursos, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória. V.U., 
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO 
CARDOSO (Presidente) e TOLOZA NETO.

São Paulo, 11 de setembro de 2019.

ÁLVARO CASTELLO
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 12.294 (Digital)
Apelação Criminal nº 0050982-75.2011.8.26.0602
Juízo de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba
Apelante: DANIA GABRIELLI e PAULO GABRIELLI
Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO

DANIA GABRIELLI e PAULO GABRIELLI, 

qualificados nos autos, foram condenados às penas de 03 (três) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 33 

(trinta e três) dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao artigo 168,    

§ 1º, inciso III, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal. Foram condenados, 

também, ao pagamento da quantia de R$ 651.823,663 à vítima como 

reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal. A pena carcerária foi substituída por prestação de serviços 

à comunidade e multa, no montante de 10 (dez) diárias (fls. 1.819/1.828 e 

1.853).

Inconformados, apelam os réus (fls. 1.842/1.852). 

Postulam absolvição por não estar provado que concorreram para o crime 

de apropriação indébita e por ausência de provas, com fulcro no artigo 386, 

incisos IV e VI do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem a) 
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a reapreciação do pedido da defesa quanto ao crime de falso testemunho, 

em tese, praticado pelas testemunhas Jair, Célia e Marta; b) o afastamento 

da reparação de danos a que foram condenados no valor de R$651.823,63 

em favor da vítima; e, c) a redução das penas, dada a primariedade.

Contrarrazoado o recurso, o Ministério Público 

pugnou pela manutenção da r. sentença guerreada (fls. 1.888/1.892 e 1.896), 

posição também adotada pela douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu 

parecer (fls. 1.905/1.909).

Com a distribuição dos autos em 30/11/2018 (fls. 

1.901), as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de 

eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no 

artigo 1º, da Resolução nº 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste 

Egrégio Tribunal de Justiça. E, o advogado constituído (procuração às fls. 

1.570) deixou escorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

Depreende-se dos autos que, no período de janeiro 

de 2008 a maio de 2011, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
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Sorocaba, localizada na Rua Piauí, nº 81, Bairro Santa Terezinha, na cidade e 

comarca de Sorocaba, DANIA GABRIELLI e PAULO GABRIELLI, agindo em 

concurso e com identidade de propósitos, e de forma continuada, 

apropriaram-se de coisa alheia móvel, de que tinham a posse e detenção, em 

razão do emprego de DANIA, consistente em valores em dinheiro, 

pertencente à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, 

representada por Valdir Paezani. 

Consta, ainda, que PAULO GABRIELLI, concorreu 

para a prática do crime supra mencionado na medida em que emprestou 

contas correntes bancárias de sua titularidade ou que administrava para que 

o dinheiro indevidamente apropriado fosse depositado.

Segundo o apurado DANIA e PAULO são casados. 

DANIA trabalhou na mencionada Associação entre os anos de 2004 a 2011, 

na função de gerente de engenharia. A denunciada era responsável pelo 

setor financeiro da Associação e possuía senha das contas bancárias da 

pessoa jurídica, bem como era de sua responsabilidade realizar pagamentos 

bancários, transferências, recolhimentos entre outras atividades da mesma 

natureza.

Ocorre, porém, que em razão de sua função passou 

a apropriar-se de valores da Associação, de forma continuada, ora 
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depositando em conta corrente de sua titularidade, ora depositando em 

conta corrente de titularidade de PAULO, ou em conta corrente de pessoa 

jurídica administrada por PAULO.

Narra a denúncia, de forma pormenorizada, que 

“Conforme levantamento contábil de fls. 27/65, 946/990 e perícia de fls. 

788/815 anexados aos autos, bem como documentos de fls. 816/841 e 

991/1352, ficou constatado que no período de janeiro de 2008 a maio de 2011 

foram realizadas diversas transferências bancárias sem suporte documental, 

registro ou controle contábil, demonstradas a seguir:

1) A denunciada realizou transferências bancárias 

da conta corrente da Associação para conta corrente de sua titularidade no 

valor de R$ 108.637,14 (cento e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e 

catorze centavos), conforme demonstra a perícia de fls. 795/799 (quarto 

volume dos autos); 

2) A denunciada realizou transferências bancárias 

da conta corrente da Associação para a conta corrente do denunciado 

PAULO no valor de R$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinqüenta reais), 

conforme demonstra a perícia de fls. 804/805 (quinto volume dos autos);

3) A denunciada realizou transferências bancárias 
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da conta corrente da Associação no valor de R$ 414.755,90 (quatrocentos e 

catorze mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos) para a 

conta corrente da empresa individual MARIA JOSÉ FORNAZARI, conforme 

demonstra a perícia de fls. 804 e 414 (quinto volume dos autos). A empresa 

individual MARIA JOSÉ FORNAZARIcom sede em Sorocaba, atua no 

comércio atacadista de bebidas, é administrada por procuração pelo 

denunciado PAULO, que possui poderes de gerir e administrar a empresa, 

conforme procuração anexada aos autos (fls. 731/733) e resposta do item 20 

da perícia de fl. 814.

4) A denunciada emitiu vários cheques da conta 

corrente da associação, sem comprovação de documentos quanto as suas 

destinações, os quais foram creditados nas contas correntes dos 

denunciados, totalizando um valor de R$ 216.074,23 (duzentos e dezesseis 

mil, setenta e quatro reais e vinte e três centavos) conforme demonstra a 

relação de fls. 806 da perícia realizada. Em poder destes valores os 

denunciados apropriaram-se indevidamente, de forma continuada, da 

quantia de R$ 752.417,27 (setecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e 

dezessete reais e vinte e sete centavos).

A denunciada durante o período que trabalhou na 

área financeira da Associação, para não levantar suspeitas da apropriação, 
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apresentou a diretoria da Associação extratos bancários adulterados, para 

ocultar eventuais divergências na conta bancária, conforme fls. 808, 975/978 

e documentos de fls. 498/545.

A Associação, desconfiada de que estaria 

ocorrendo irregularidades no setor financeiro e desvios de recursos, durante 

o período que a denunciada trabalhava no setor financeiro, contratou a 

empresa Valor Atual Auditoria, Consultoria e Perícia Contábil, que apurou 

que, no período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de maio de 2011, houve 

movimentações financeiras e bancárias incompatíveis com as atividades da 

associação e desprovidas de documentos que as fundamente; que valores 

significativos foram recebidos na sede da associação sem que tenham sido 

depositados em sua conta bancária e nem foram localizadas outras 

destinações que justifiquem a falta dos depósitos; existência de inúmeros 

cheques e transferências bancárias para terceiros sem documentação; 

emissão de títulos em duplicidade e trocados junto ao Banco Bradesco S/A e 

a adulteração de extratos bancários, conforme relatório de fls.27/65 e 

documentos de fls. 66/712.

Embora o relatório tenha apresentado diversas 

irregularidades na área financeira da associação, a perícia contábil realizada 

nos autos conseguiu demonstrar que a quantia de R$ 752.417,27 foi 
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depositada em contas bancárias dos denunciados ou por eles 

administradas. Em poder deste valor, os denunciados apropriaram-se 

indevidamente.” (fls. 1.501/1.503).

Primeiramente, insta salientar que a prova colhida 

sob o crivo do contraditório mostrou-se plenamente apta a embasar o 

veredicto condenatório de fls. 1.819/1.828. 

De fato, a materialidade do crime está bem provada 

pelo Levantamento Contábil (fls. 29/67 e anexos), Documentos (fls. 734/737), 

Laudo Pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística (fls. 793/823), 

Parecer Técnico Complementar (fls. 989/1033) e pela prova oral colhida.

Os réus (depoimentos nos autos digitais). negaram 

os fatos a eles imputados. 

DANIA narrou que eram feitos pagamentos de 

salário e de ajuda de custo, em sua conta. Negou ter atribuição financeira, 

alegando que seu acesso era limitado e os pagamentos eram feitos por Jair 

ou Célia. A ré conseguia apenas lançar as contas, ou seja, despesas no site 

bancário. A conta de PAULO era utilizada porque a associação tinha o nome 

negativado e ele emprestava dinheiro à entidade que o ressarcia. Afirmou 

que Célia tinha ciência dessas transações, que começaram a ocorrer no ano 
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de 2008.

PAULO afirmou que nunca fez parte da associação. 

A associação tinha o setor financeiro prejudicado, com despesa muito 

grande e, como tinham boa relação, Jair pediu empréstimo para que o plano 

(Unimed) não fosse cortado para os associados. Depois de um período, ele 

restituiu na conta de PAULO. Não cobrava nada, fez o empréstimo por favor. 

Entretanto, analisando-se os demais elementos de 

convicção carreados ao longo da persecutio criminis, verifica-se que a 

versão apresentada pelo apelante é inverossímil e restou isolada nos autos. 

A autoria restou suficientemente alicerçada na 

prova oral coligida nos autos (depoimentos nos autos digitais), 

notadamente: i) no coeso depoimento prestado por Jair Sanches Molina, 

presidente da Associação na época dos fatos  esclareceu que a Associação 

não era deficitária, tendo ocupado a presidência entre 1999 e 2011; afirmou 

que, em março de 2011, tomou conhecimento da existência de um extrato 

bancário com saldo positivo, cuja quantia não era elevada, e, como o extrato 

seria apresentado em Assembleia, foi ao banco Bradesco e pediu extratos 

do ano todo, os quais demonstravam um débito (cerca de R$ 150.000,00); 

conversou com a tesoureira Célia e com DANIA sobre os extratos, 

oportunidade em que DANIA ficou confusa; contratou auditoria externa para 
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verificar o que estava acontecendo e tomaram conhecimento do desfalque; 

no mês de abril, DANIA “pediu a conta” e entrou com ação trabalhista contra 

a Associação; apesar de ter contratado auditoria, em maio de 2011, houve 

um movimento para que o depoente deixasse o posto de presidente; a 

diretoria renunciou e a nova gestão continuou com as investigações, que 

constatou que DANIA estava se apropriando de valores da Associação; 

afirmou que DANIA ingressou na associação como estagiária e tinha a 

confiança de todos, tanto que gerenciava o dinheiro, tanto para compras 

como para eventos sociais; constataram que DANIA fazia depósitos 

indevidos na conta dela e de PAULO, totalizando cerca de 1.400.000,00 reais; 

DANIA foi questionada sobre os fatos, deixou o recinto e não deu resposta 

clara sobre os extratos divergentes; verificaram que DANIA teve um 

crescimento financeiro muito grande, como carros novos, operações 

plásticas e viagens ao exterior, no período de 2008 a 2010, muito embora 

recebesse um salário de 3 a 4 mil reais; ii) no coeso depoimento prestado 

por Célia Cristina Ribeiro Keller, diretora financeira  corroborou o 

depoimento de Jair, esclarecendo que, em razão de desfalque no caixa da 

Associação, foi contratada uma auditoria que constatou que foram feitos 

depósitos na conta de PAULO e de terceira pessoa de que PAULO tinha 

procuração; DANIA exercia a função de gerente, sendo responsável pelos 
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pagamentos da Associação e pelas transferências por internet, pois possuía 

as senhas e token da internet, em razão da confiança que todos depositavam 

na ré; afirmou que todos trabalhavam de maneira voluntária e não soube 

esclarecer se DANIA recebia ajuda de custo; iii) no coeso depoimento da 

testemunha Marta Franco  afirmou que fazia a contabilidade da associação 

anualmente e, no fim do ano de 2010, precisava dos extratos dos meses para 

fazer a contabilidade e, mesmo após muita insistência, DANIA mandou 

apenas o de dezembro; em razão disso, os pediu para Jair que conseguiu 

reunir os extratos junto ao Banco; a depoente verificou que os extratos 

tinham informações divergentes, embora não tenha notado qualquer sinal de 

alteração, informando a situação ao presidente Jair; foi realizada uma 

reunião e decidiram contratar uma auditoria; afirmou que DANIA era 

responsável financeira da associação; e, iv) no coeso depoimento prestado 

por Valdir Paezani, representante legal da associação vítima  afirmou que 

ao assumir a presidência havia uma auditoria, em andamento desde a gestão 

anterior, a qual verificou que havia algumas irregularidades financeiras; 

após o desfalque, os pagamentos da Unimed passaram a ser feitos por 

boleto bancário e toda saída passou a ser paga por cheque.

Portanto, há nos autos prova efetiva de que os réus 

se apropriaram, em razão do trabalho de DANIA, de valor da associação-
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vítima, não os socorrendo a alegação de que realizavam empréstimos à 

associação (em razão da entidade enfrentar dificuldades financeiras), que 

eram posteriormente ressarcidos.

Ora, as testemunhas arroladas pela acusação foram 

uníssonas em afirmar que a Associaçã não enfrentava dificuldades 

financeiras e que não receberam qualquer empréstimo de PAULO.

Por outro lado, muito embora a senha bancária 

tenha sido fornecida inicialmente de forma pessoal e intransferível, também, 

aos representantes legais da associação vítima, tal circunstância não afasta 

a responsabilidade criminal dos apelantes.

Ora, não há dúvidas de que DANIA era a única 

responsável pelo setor financeiro da Associação e realizava pagamentos e 

transferências bancárias, tendo acesso ilimitado a senha e token, em razão 

do cargo que ocupava e da confiança que todos possuíam nela. 

Corroborando com a prova acusatória, têm-se, 

ainda, i) o levantamento contábil (fls. 29/67 e 989/1.033); ii) os e-mails 

trocados entre Marta e a ré em que aquela solicita justificativa da diferença 

entre os lançamentos da planilha efetuada pela ré e os extratos bancários 

(fls. 568 e 712/716); iii) os cheques (fls. 763/770) que apresentam letras 
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diversas entre os valores e os nomes constantes nos campos nominais, 

restando evidente que Jair assinava cheques não nominais, os quais não 

foram destinados à UNIMED, mas a terceiros de conhecimento da ré; iv) a 

perícia (fls. 795/823); e, v) os documentos (fls. 824/849 e 1.034/1.400) - os 

quais demonstram que, no período de janeiro de 2008 a maio de 2011, foram 

realizadas diversas operações bancárias sem suporte documental, registro 

ou controle contábil, tendo como beneficiário um dos réus ou terceiro de 

quem eles tinham procuração (fls. 735/737  Procuração dando plenos 

poderes ao réu PAULO para administrar a empresa de Maria José Fornazari).

No mais, como bem destacou a MM. Juíza a quo, 

“Não merece acolhimento a tese da Defesa, em sede de memorial, de que a 

testemunha Célia tinha conhecimento do empréstimo realizado pela ré, em 

razão do e-mail trocado entre ambas (fls. 1693), pois tal conhecimento não 

ficou claro no e-mail mencionado. Quanto ao documento de fls. 1709, há 

dúvidas acerca de sua veracidade, tendo em vista que a assinatura ali 

exarada difere do material grafotécnico fornecido pela testemunha Célia a 

fls. 1408/1409. Também não merece acolhimento a tese descrita a fls. 1813, 

no sentido de que o réu Paulo efetuou TED em favor da Unimed, pois há 

dúvida acerca da veracidade do extrato juntado a fls. 1719, tendo em vista 

que o parecer técnico contábil e financeiro de fls. 29/716, atestou que houve 
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adulteração de extratos bancários apresentados pela ré em outras 

oportunidades, com a finalidade de mascarar uma prestação de contas, o 

que põe em dúvida os extratos mencionados. Quanto às transferências 

bancárias em favor da Associação, conforme descrito a fls. 1813, referente 

às folhas 78 e 82, trata-se de valores não validados, conforme consta nos 

próprios relatórios, não restando comprovado que se trata de ressarcimento 

à Associação pela ré. Não consta a fls. 90 e 200 nenhum depósito no valor 

de noventa mil reais em favor da Associação. Quanto à transferência 

bancária no valor de noventa mil reais de fls. 252, esta se refere à 

transferência efetuada pelo próprio favorecido, no caso, a própria 

Associação, não tendo nenhuma relação com os réus.” (fls. 1.826/1.827).

Destarte a condenação dos réus era de rigor e deve 

prevalecer, mormente considerando a prova oral e documental coligida aos 

autos, valendo destacar que a causa de aumento de pena também restou 

provada, eis que DANIA tinha a detenção do dinheiro em razão do cargo de 

gerente da Associação e PAULO tinha conhecimento da função ocupada 

pela ré.

O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente 

para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da 

incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas 
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no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido 

proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e 

processuais penais norteadores do ordenamento pátrio. 

No mais, não se cogita de apuração de eventual 

crime de falso testemunho praticado pelas testemunhas Jair Molina 

Sanches, Célia Cristina Ribeiro e Marta Franco.

Ora, não há nos autos elementos suficientes a 

indicar que as referidas testemunhas teriam, em seus depoimentos, 

praticado o delito previsto no artigo 342 do Código Penal. 

Em primeiro lugar, porque suas versões são sólidas 

e uníssonas, respaldadas na farta prova documental juntada aos autos, 

notadamente no parecer técnico contábil (fls. 29/67 e 989/1.033) decorrente 

da auditoria que foi realizada na Associação dos Engenheiros de Sorocaba.

Ademais, assim que constaram possíveis 

irregularidades nas contas da Associação, o presidente, à época, Jair, 

conclamou reunião em que decidiram pela contratação de auditoria externa, 

solução a que não aderiu a ré. Muito pelo contrário, ela recuou, “pediu as 

contas” e ingressou com ação trabalhista contra a Associação.

Assim, não se vislumbram elementos para 
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instauração de inquérito visando apurar a suposta prática do crime do artigo 

342 do Código Penal. 

No que concerne às reprimendas, verifica-se que 

foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da 

hipótese vertente e circunstâncias pessoais dos réus, tendo sido estipuladas 

em ½ (metade) acima do mínimo cominado  notadamente em razão das 

gravosas consequências do delito.

A seguir, foram aumentadas em 1/3 (um terço), em 

razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 168, § 1º, inciso III, do 

Código Penal, e, em 2/3 (dois terços), por força da continuidade delitiva, 

considerando que os réus praticaram o delito de apropriação indébita, por 

diversas vezes, num período de aproximadamente três anos.

Assim, as penas somaram 03 (três) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, no piso.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código 

Penal, a carcerária foi substituída por prestação de serviços à comunidade e 

multa, no valor de 10 (dez) diárias, sendo estipulado o regime mais ameno 

no caso de descumprimento da benesse concedida.

O pleito para que seja afastada a reparação de 
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danos não merece ser acolhido.

Em primeiro lugar, houve pedido expresso, em sede 

de memoriais, para que fosse arbitrado montante apto a reparar o dano 

sofrido pela associação vítima com a prática da infração, de modo a permitir 

o exercício da ampla defesa.

Em segundo lugar, há prova cabal do valor do 

prejuízo que suportou a vítima, de acordo com a farta documentação juntada 

aos autos (parecer técnico contábil e financeiro de fls. 29/716 e 

complementar de fls. 989/1.400).

É da doutrina que “admitindo-se que o magistrado 

possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela 

infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido 

formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve 

partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do 

Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas 

suficientes a sustenta-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a 

possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor 

diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser 

reparado” (in Código de Processo Penal Comentado, Nucci, Guilherme de 

Souza, 12ª Edição, Ed. Revista dos Tribunais).
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Assim, mantém-se a condenação à reparação de 

danos tal como fixada na r. sentença condenatória.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos 

recursos, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

ÁLVARO CASTELLO

RELATOR
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