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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0023291-72.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VANDER DE 
OLIVEIRA.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
RICARDO TUCUNDUVA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E 
MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA.

São Paulo, 21 de junho de 2018.

MARCOS  CORREA 

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0023291-72.2013.8.26.0196

Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Apelado: VANDER DE OLIVEIRA

Comarca: Franca 

Voto nº 7642

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - condenação nos 
termos da denúncia  ausência de produção de 
provas sob o contraditório  apelo desprovido.  

A r. sentença de fls. 649/653, da lavra da MM. Juíza 

de Direito da 1ª Vara do Foro da Comarca de Franca, Dra. Adriana 

Laura Maniglia Puccinelli Diniz, relatório adotado, julgou improcedente 

a ação penal e absolveu VANDER DE OLIVEIRA, da prática do 

delito previsto no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, com base 

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

Inconformado, apelou o MINISTÉRIO PÚBLICO, 

pugnando, pela condenação nos termos da denúncia (fls. 664/670).

Contrariado o recurso (fls. 676/679), manifestou-se o 

Ilustrado Procurador de Justiça pelo provimento do apelo ministerial 

(fls. 685/691).

É o relatório.

Consta da denúncia que, no dia 24 de julho de 2006, 

em horário e local incerto, VANDER DE OLIVEIRA apropriou-se de 
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um caminhão trator VW/18310 Titan, placas CZC 0995 Franca/SP, um 

semi-reboque e a quantidade de 35 mil litros de combustível diesel de 

que tinha a posse ou detenção em razão de emprego, em prejuízo das 

vítimas Antônio Alonso Ferracini e Marco Antônio de Medeiros 

Alonso. 

O denunciado era motorista carreteiro da empresa. 

Conforme apurado, foi até uma usina de álcool e 

carregou a carreta com 35 mil litros de combustível. Foi até a cidade de 

Guarulhos e, simulando um assalto, o entregou a seu comparsa.

Ocorre que o roubo foi objeto de investigação, tendo o 

ora denunciado e seus comparsas sido condenados pelo artigo 288 do 

Código Penal, c.c. artigo 10 da Lei 9034/95 no Estado de Minas Gerais 

(fls. 209/275).

VANDER confirmou trabalhar na empresa Ferracine e 

ter a posse do referido caminhão. No dia dos fatos, havia carregado o 

caminhão com óleo diesel para a Usina Regente Feijó. Por volta das 

23h45min foi abordado por um veículo prata, cujo ocupante lhe 

apontou uma arma, fazendo-o parar. Alegou ter sido amarrado e 

encapuzado e ter ouvido indivíduos fugirem com o caminhão. Andou 

um tempo com eles e foi solto em Corumbataí, onde andou até a base da 

polícia rodoviária e fez um boletim de ocorrência. Em juízo, confirmou 

sua versão e disse ter sido convocado para reconhecer a quadrilha, não 

tendo qualquer envolvimento com o delito. Sempre trabalhou nesse 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Voto nº 7642 4

ramo.  

Quando ouvido na fase policial sobre o roubo do 

veículo, afirmou que o conduzia por volta das 23h45min, quanto teve 

que diminuir a velocidade, sendo abordado por um carro prata, onde 

indivíduos armados exigiram que parasse o caminhão. Foi arrancado do 

caminhão e jogado no veículo prata, onde ficou cerca de 02 horas, 

sendo liberado. Pediu ajuda num posto da policia rodoviária para 

registrar o boletim de ocorrência (fls. 77).

A vítima Antônio Alonso Ferracini declarou ter se 

afastado da empresa por motivos de saúde, nada sabendo sobre os fatos. 

O réu foi mencionado por Clóvis em delação no 

processo em Minas Gerais no qual foram condenados, afirmando que 

ele entregou o caminhão por dinheiro, porém nestes autos não foi 

ouvido. 

O policial Alberto Moerbech Moreira Júnior afirmou 

que estava em patrulhamento na rodovia dos Bandeirantes, em 

Campinas, quando recebeu denúncia anônima de que o caminhão VW 

placas CZC 0995 de Franca havia sido roubado. Logo em seguida, 

referido caminhão passou por ele. Aguardou reforços e abordou o 

veículo confirmando que  era produto de roubo registrado em 

Corumbataí. O motorista afirmou ter sido pago para dirigir até o último 

posto da rodovia dos Bandeirantes (fls. 75). Em juízo corroborou sua 

versão, acrescentando que apenas o cavalo do caminhão foi apreendido, 
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não se recordando o que o motorista disse sobre a carga. O motorista 

disse ter recebido dinheiro para levar o cavalo mecânico de Cosmópolis 

até São Paulo. Não falou nada da carga desviada em Franca (fls. 493).

No mesmo sentido, o policial militar Renato Fabiano 

Cipolla (fls. 74). Em juízo, corroborou seu depoimento e acrescentou 

que quando chegaram à DIG ou DISE, disseram que a quadrilha já 

estava sendo rastreada (fls. 507/508).

As interceptações apontadas pelo Ministério Público, 

em momento algum mencionam o nome do apelado (fls. 53/65).

Apenas Clóvis, apontado no relatório de investigação 

do processo em Minas Gerais, afirmou ter recebido o caminhão de 

VANDER no esquema “chavinha” (fls. 200).

Muito embora, o apelado tenha sido condenado por 

crimes de quadrilha e organização criminosa em Minas Gerais, fato é 

que, nesses autos a produção da prova foi frágil para a condenação pelo 

delito de apropriação indébita. 

Apenas os policiais foram ouvidos em juízo, 

constatando a apreensão do veículo.

A vítima nada sabia sobre o suposto roubo. 

Havendo dúvidas sobre a autoria delitiva, a melhor 
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solução é a aplicação do vetusto princípio in dubio pro reo. 

Assim, acertadamente, a magistrada sentenciante 

absolveu o apelado por falta de provas. 

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo-se 

na integra a r. sentença recorrida. 

MARCOS  CORREA 

RELATOR
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