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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Furto e Estelionato. Negativa 
da autoria. Dúvida. Julgamento em favor dos réus. Princípio in 
dubio  pro  reo.  Art.  386,  VI,  CPP.  Manutenção  da  sentença 
absolutória.

— Havendo dúvida quanto à autoria do crime, há que se julgar  
em favor do réu, absolvendo-o, em razão do princípio in dubio  
pro reo e pelo mandamento previsto no inciso VI do art. 386 do  
Código de Processo Penal. 

— Apelo desprovido. 

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são  
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à  
unanimidade,  em  negar  provimento  ao  apelo,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  em  
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

 RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  pelo  Assistente  da 
acusação, atacando os termos da sentença de fs. 510/515 da lavra do Juiz de Direito da 
4ª vara criminal da Comarca da Capital, que absolveu, com fundamento no art. 386, VII do 
CPP, os denunciados Vandemberg Gomes dos Santos, Alisson Pereira Sales e Diego 
Felipe Rodrigues, acusados da prática do crime capitulado no art. 155, §4º, IV e Art.171, 
caput, ambos do CP:

Emerge da denúncia, que o Diretor Executivo da empresa Motomar 
Peças  e  Acessórios  soube  através  de  um  funcionário,  que  estava  havendo  um 
subfaturamento  de  peças  que  ocasionou  um  prejuízo  para  a  citada  empresa,  



determinando que fosse realizada uma fiscalização, constatando-se que os acusados de 
forma  reiterada,  informavam  ao  computador  o  código  correto  da  peça,  alterando  no 
entanto o seu valor para quantias ínfimas, embolsando a respectiva diferença.,

Narra ainda a denúncia que os denunciados haviam furtado quatro 
capacetes pertencentes à empresa, colocando em lugar daqueles outros já usados, na 
tentativa de enganar o proprietário.

Em  suas  razões  (fs.618/633),  argumenta,  em  síntese,  que  a 
sentença proferida não fez justiça ao caso em tela, diante da prova contida nos autos de 
que os acusados são os autores do delito a eles imputado na peça acusatória.

Postula, ao final, o provimento do recurso para o fim de ser os réus 
condenados nos termos da denúncia. 

Contrarrazões dos apelados às fs.645/652 e do Ministério Público às 
fs.637/642, ambas pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 656/660). 

É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior. (relator)

O recurso deve ser desprovido

Infere-se dos autos que na empresa  Motomar Peças e Acessórios 
Ltda. estava ocorrendo furto de capacetes, bem como existência de fraude no sistema do 
controle de vendas, causando reiterado prejuízo ao patrimônio do empreendimento.

Finda a instrução processual, sobreveio a sentença de fs. 610/615, 
por meio da qual o magistrado  a quo absolveu os acusados  Vandemberg Gomes dos 
Santos,  Alisson Pereira Sales e  Diego Felipe Rodrigues, com base no art. 386, VII do 
CPP. 

Assim entendeu o Juiz sentenciante:

“Com efeito, pela prova acusatória, nada foi dito que pudesse 
confirmar, de forma inequívoca, que os denunciados foram os 
responsáveis pelos furtos de capacetes ou pela adulteração do 
sistema, alterando códigos de peças, bem assim seus preços. 
Eles  até  podem ter  alterado  o  sistema,  mas  a  prova  não é 
inequívoca a esse respeito. Nesse caso, milita em favor deles a 
dúvida.” (f.207/210)

Como  bem  verificado  na  sentença  ora  impugnada,  a  prova 
produzida, contudo, embora suficiente a demonstrar a materialidade pelos documentos 
às fs.322/360 e 362/515, não permite vislumbrar, com a necessária clareza, a autoria por 
parte dos acusados, conforme será demonstrado:

Pois  bem,  extrai-se  dos  depoimentos  prestados  pela  testemunha 



Michel  Mesquita  de  Carvalho,  que  em  um  primeiro  momento  somente  os  acusados 
poderiam ter feito as requisições que se encontravam viciadas.

Vejamos:
Michel  Mesquita  de  Carvalho  (fl.  309/310)  -  "...que  é  diretor 
comercial da empresa Motomar Peças e Acessórios Ltda; que 
em agosto de 2011, quando a funcionária Cristina retornou das 
férias, ao analisar os relatórios de venda, notou movimentação 
negativa,  ou  seja,  vendas  inferiores  aos  custos;  que  então 
Cristina  solicitou  a  Alisson  algumas  requisições;  que  Alisson 
avisou a Vandeberg, achando estranho a requisição (...) que a 
senha utilizada foi a de Sidney, gerente de pós-venda, embora 
o computador utilizado não fora o de Sidney (pessoal), mas do 
computador do setor de peça onde trabalhavam apenas os três 
denunciados  (...)  que  em  todas  as  requisições  fraudulentas 
foram  requisitadas  pelos  réus;  que  todas  as  requisições 
necessitavam de um nome requisitante e que nas que houve 
problema, sempre aparecia o nome de um dos três acusados 
(...)  que para alterar  descrição e valor  do produto só com a 
senha do gerente Sidney, do declarante e Cristina, na época...”

A testemunha Salvante, informa que os funcionários, ora apelados, 
não  obedeceram  ao  procedimento  correto  para  troca  de  mercadorias  trazidas  pelos 
clientes, e que somente eles, os acusados, participavam das vendas da loja.

Salvante  Nóbrega  de  Sousa,  fls.  311/312  -  "...que  quem 
recebeu  os  capacetes  foi  Diego,  que  informou  ter  sido 
devolução  de  cliente;  que  não  se  identificou  quem  seria  o 
cliente;  que  o  procedimento  correto  não  era  esse,  ou  seja 
colocar o produto usado na caixa; que havia defeito, tinha que 
devolver  para  a  fábrica;  que  erros  nas  requisições  foram 
detectados por Cristina, ao retornar de suas férias (...) que o 
responsável  pelo  recebimento  de  produtos  na  loja  era 
Vandeberg; que só entra produto na empresa com anotação no 
protocolo de conhecimento; que esse protocolo sumiu e depois 
apareceu, inclusive com rasuras (...) que outras pessoas, fora 
os  acusados,  não  podiam  faturar  nota;  que  nenhum  outro 
funcionário tinha acesso ao balcão de vendas..."

Por  outro  lado, os  depoimentos  das  testemunhas  Renato  Prado 
Alves  de  Souza  e  Sidney  Bento  da  Silva,  indicam  outra  direção,  pois  afirmam  que 
qualquer pessoa poderia ter acessado o sistema e colocado o nome dos acusados nas 
requisições tidas por fraudulentas. 

Em relação aos capacetes, informam que era grande a rotatividade 
de vendedores no setor e que os golpes já aconteciam há mais de seis meses, e ainda 
assim a testemunha Sidney revela que não houve desfalque de capacetes em sua gestão. 

Daí, conclui-se que não há prova direta, certa, no sentido de que os 
apelantes  estavam  subtraindo  valores  e  mercadorias  da  empresa,  mas  apenas  uma 
presunção, haja vista que participavam do controle de entrada e saída das mercadorias.



Vejamos:
“Renato Prado Alves de Souza (fs. 313/314) - "...que confirma 
integralmente o depoimento prestado na esfera policial às fls. 
29, esclarecendo que afirmou que nas requisições constantes 
dos autos aparece o nome dos acusados como requisitantes, 
mas não pode precisar se realmente foram eles que abriram as 
requisições;  que  pode  ser  aberta  uma  requisição  por  uma 
pessoa e esta colocar o nome de outrem corno vendedor (...) 
que um vendedor poderia colocar o nome de outro no sistema 
para requisitar;  que só se saberia  quem colocou o nome de 
outro com a senha do superior - Dr. Michel; que o documento 
de fl. 282 era interno da empresa e nele se poderia colocar o 
nome  de  outro  vendedor;  que  pelo  que  se  recorda  os 
subfaturamentos fá estavam ocorrendo há mais de seis meses; 
que havia uma grande rotatividade de vendedores..."

“Sidney Bento da Silva (fs. 518/519) - '"...que Cristina utilizava o 
computador do setor de peças; que Cristina emitia requisição 
de peças; que de certa forma Cristina estava subordinada ao 
depoente, mas ela participava de determinadas operações das 
quais o depoente não participava, isso por ser mais antiga na 
empresa (...) que de outros terminais da empresa era possível 
emitir  requisição  de  peças;  que  nessas  requisições  poderia 
constar nome de qualquer um funcionário da empresa; que a 
senha comum aos três acusados não lhes dava o  poder  de 
alterar  preço  e  descrições  dos  produtos:  que  nunca  fez 
alteração de preço, quem fazia era Cristina; que a Rotam fazia 
serviços  na  Motomar  e  pagava  como  se  estivesse  quitando 
compra  de  peças;  que  a  funcionária  Cristina  fazia  essa 
operação no sistema; que atribui a isso a diferença de preço de 
mercadorias; que isso ocorrida quando alguém estava fazendo 
requisição de peças,  no  momento  em que o sistema estava 
sendo utilizado por Cristina; que qualquer funcionário poderia 
fazer constar o nome de outro funcionário na tela que serve nas 
fls.  348  (...)  que  apesar  de  existir  o  nome  de  Diego  no 
documento  mencionado,  necessariamente,  não  foi  ele  quem 
efetuou  o  pedido;  que  havia  uma  senha  única  para  os  três 
denunciados; que além disso, uma ortra pessoa ainda poderia 
acessar  em  nome  deles  (...)  que  pelo  que  sabe,  nunca 
desapareceu nenhum capacete, pelo menos na sua gestão..."

Portanto, diante das contradições evidenciadas,  percebe-se que a 
autoria dos crimes de furto e estelionato, se mostra incerta e duvidosa, razão pela qual 
não é possível firmar o decreto condenatório. 

Assim, entende-se que o Juiz a quo julgou com acerto, ao absolver 
os apelados, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, pois não há certeza da autoria, de modo 
que mantenho a sentença absolutória.

Ante o exposto nego provimento à apelação.



É o voto1.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior,  relator,  e 
Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor. Impedido José Guedes Cavalcanti Neto (Juiz 
de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de março 
de 2015.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Relator
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