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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0009910-27.2013.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes 
CARLOS ALBERTO GONÇALVES DINIZ e LEANDRO DONIZETI 
FELIZARDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 
recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GUILHERME G. STRENGER (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E 
PAIVA COUTINHO.

São Paulo, 2 de março de 2016.

IVANA DAVID

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0009910-27.2013.8.26.0477

Apelantes: Carlos Alberto Gonçalves Diniz e Leandro Donizeti Felizardo 
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 
Corréu: Fabio Santos Barreto
Comarca: Praia Grande
Voto nº 7780

EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS 
PELA PRÁTICA DO DELITO DE LATROCÍNIO 
TENTADO (CP, ART. 157, § 3º, IN FINE, C.C. O ART. 
14, II)  APELOS DEFENSIVOS  ARGUIÇÃO DE 
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL E 
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO 
EM ALEGADA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO, COM PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE 
DESCLASSIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS 
COM APLICAÇÃO DA BENESSE DA 'DELAÇÃO 
PREMIADA'.
ARQUIÇÃO PRELIMINAR DESCABIDA, A 
CONFUNDIR-SE COM O MÉRITO DA AÇÃO PENAL  
MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM 
DEMONSTRADAS  NEGATIVAS DE AUTORIA QUE 
RESTARAM INFIRMADAS EM FACE DO ACERVO 
DA PROVA COLHIDA NOS AUTOS  PALAVRAS DE 
AGENTES POLICIAIS QUE SE DEVEM CONSIDERAR 
COM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO 
CONVENCIMENTO CONDUTA DOS AGENTES DE 
SUBTRAIR A RES COM EMPREGO DE ARMAS 
BRANCAS E DEPOIS GOLPEAR A VÍTIMA, 
REITERADAMENTE, A EVIDENCIAR O ANIMUS 
NECANDI, SOMENTE NÃO LOGRANDO ATINGIR O 
INTENTO POR CONTA DE CIRCUNSTÂNCIAS 
ALHEIAS ÀS SUAS VONTADES  DOLO AFIRMADO 
PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO, SEM 
CONSUMAÇÃO, APERFEIÇOADA A SUBTRAÇÃO 
PATRIMONIAL VIOLENTA REVELANDO O 
LATROCÍNIO TENTADO  CONDENAÇÃO 
MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A 
DESCLASSIFICAÇÃO  DOSAGEM DAS PENAS 
CORRETA, QUE NÃO MERECE REPAROS  
RECURSO IMPROVIDO.

Ao relatório da r. sentença (fls. 364/370) prolatada 
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pelo MM Juiz de Direito Dr. Vinicius de Toledo Piza Peluso, que fica 

fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que os réus LEANDRO 

DONIZETI FELIZARDO e CARLOS ALBERTO GONÇALVES 

DINIZ foram condenados, por incursos no artigo 157, § 3º, in fine, c.c. 

o artigo 14, II, do Código Penal, às penas, respectivamente, de 16 

(dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 20 

dias-multa, e de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão além 

de 14 dias-multa. O regime inicial de cumprimento escolhido foi o 

fechado e denegou-se a eles o direito de recorrer em liberdade. A 

mesma sentença absolveu o corréu FÁBIO SANTOS BARRETO, com 

fundamento no artigo 386, V, do Código de Processo Penal, da 

acusação da prática do mesmo delito.

Apelaram os réus, deduzindo razões em petições 

distintas.

A Defesa de LEANDRO DONIZETTI insurgiu-se 

tão somente contra a dosagem das penas, reputando-as como 

“exacerbadas e injustas”, sem exposição suficiente de justificativas pelo 

magistrado que, ademais, não considerou a “delação premiada” para 

reduzir a sanção penal (fls. 410/413).

CARLOS ALBERTO, por sua vez, arguiu 

preliminar de nulidade do processo resultante da ausência de exame de 

corpo de delito, e no mais, apontou a insuficiência do conjunto 

probatório para uma condenação, ressaltando a falta de reconhecimento 

pessoal em juízo. Nessa conformidade, pediu a reforma do decisum para 

decretar a absolvição e deduziu pedidos de desclassificação do crime 
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para roubo simples tentado e de aplicação das benesses da delação 

extrajudicial (fls. 431/433).

Bem processados os recursos com oferta das 

contrarrazões de fls. 435/437, subiram os autos e manifestou-se a d. 

Procuradoria Geral de Justiça, vindo conclusos a esta Relatora em 11 de 

dezembro de 2015.

É o relatório.

Não merece reparos o julgado, confundindo-se com 

o mérito da ação penal a matéria preliminar deduzida.

No caso, a acusação contra os réus Carlos Alberto, 

Leandro e Fábio foi a de que em 17 de previamente ajustados e agindo 

com identidade de propósitos, teriam eles subtraído para si, mediante 

grave ameaça e violência corporal exercidas pelo emprego de armas 

brancas, a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), 1 

telefone celular, 1 aparelho de televisão, 1 monitor de computador e 1 

máquina fotográfica digital de propriedade da vítima João Roberto 

Viaro.

Também foram eles acusados de, nas mesmas 

circunstâncias, visando efetivar a subtração patrimonial, ainda agindo 

com identidade de propósitos, teriam eles tentado matar a vítima João 

Roberto, atingindo-a com diversos golpes de faca em regiões vitais, 

somente não consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua 

vontade.
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Apurou-se que na data dos fatos, a vítima dormia e 

quando os acusados invadiram a sua residência e entraram no quarto, 

despertando-a e anunciando o roubo e exigindo a entrega de dinheiro, 

sendo que um dos agentes deitou-se sobre ela, estrangulando-a com 

uma das mãos e segurando uma faca. Embora tivessem se apossado de 

valores indicados pelo ofendido, os assaltantes exigiram mais e 

passaram a golpeá-lo repetidamente com facas até que ele perdesse os 

sentidos, quando subtraíram o dinheiro restante, telefone e aparelhos 

eletrônicos, evadindo-se a seguir. Ocorre que uma “webcam” instalada 

no quarto da vítima filmou o ocorrido, possibilitando a identificação e a 

prisão dos assaltantes.

Materialidade bem provada, como se vê do boletim 

de ocorrência, dos autos de exibição e apreensão (fls. 3/4, 8, 26, 74) e 

do exame de corpo de delito (fl. 84), não se olvidando o laudo de exame 

de arquivo digital (fls. 298/310) e o teor da prova oral colhida nas duas 

fases do processo, afastada desde logo a preliminar arguida.

No inquérito, Carlos Alberto admitiu os fatos com 

detalhes e delatou os comparsas, ressaltando ao final que estava sob o 

efeito de drogas (fl. 43). Leandro, por sua vez, ficou em silêncio (fl. 44) 

e Fábio não foi encontrado, sendo oportuno destacar que os dois 

primeiros firmaram o reconhecimento fotográfico deste último na 

Delegacia. Em juízo, sob o contraditório, Leandro optou por manter-se 

em silêncio, enquanto que Fábio e Carlos Alberto negaram 

sucintamente a acusação (v. fls. 274/277).

De seu lado, a vítima João Roberto corroborou as 
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declarações prestadas na fase extrajudicial e reconheceu Leandro e 

Carlos como assaltantes, oferecendo narrativa dos fatos em consonância 

com a denúncia. Contou que estava dormindo quando três indivíduos 

adentraram em sua residência, e um deles  Leandro  o imobilizou pelo 

pescoço. Depois que os roubadores se apossaram de dinheiro passaram 

a esfaqueá-lo reiteradamente e foi atingido com uma paulada na cabeça, 

acabando por desmaiar. Acrescentou que a ação criminosa foi gravada 

por uma câmara digital, cujos arquivos entregou à Polícia e que seu 

prejuízo foi de cerca de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e ressaltou ser 

portador de sequelas físicas e psicológicas (fl. 273).

Nesse capítulo, impõe-se a lembrança No confronto 

entre as versões expostas, cumpre trazer à colação o entendimento da 

jurisprudência sobre a primazia com que devem ser considerada a 

palavra das vítimas na elucidação dos delitos (HC nº 162.913/SP, rel. 

Min. Jorge Mussi, j. em 5.4.2011; HC nº 268.792/SP, rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, j. em 25.4.2013; AgReg no AREsp nº 

297.871/RN, rel. Min. Campos Marques, j. em 18.4.2013), não se 

admitindo presumir que fosse ela, no caso, comparecer em juízo para 

acusar dois inocentes.

De resto, a testemunha Marcos Roberto, Delegado 

de Polícia, contou que durante a investigação do roubo, apurou-se que 

havia um arquivo de imagens no computador de propriedade da vítima, 

revelando-se que o réu Leandro era um dos autores, a justificar a 

expedição de mandado de busca, que resultou no encontro do celular 

subtraído e de uma camiseta que aparecia na filmagem como vestimenta 

de um dos assaltantes. Depois, disse que Leandro havia delatado Carlos 
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e que ambos teriam apontado Fábio, tendo a vítima reconhecido os 

primeiros (fl. 245).

O depoimento do policial Sérgio Douglas foi no 

mesmo sentido, acrescentando ele que a genitora de Leandro o apontou 

como autor do crime por conta da divulgação de imagens na imprensa, 

confirmando ainda que Carlos e Leandro foram reconhecidos 

fotograficamente pela vítima (fls. 246/247).

De valia então ressaltar o relevante valor probatório 

dos testemunhos de agente da lei, notadamente sob o contraditório, 

sendo evidente que a simples condição de ser o depoente autoridade 

policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta 

imprestabilidade de suas informações (HC nº 87.662-5/PE, rel. Min. 

Carlos Ayres Britto, j. em 5. 9.2006), entendimento, aliás, reiterado (HC 

nº 149.540/SP, rel. Minª. Laurita Vaz, j. em 12.4.2011).

De resto, provado está que Yara Gonçalves Diniz e 

Maria Aparecida Felizardo, genitoras, respectivamente, de Carlos 

Alberto e Leandro, compareceram à Delegacia para declararem, ambas, 

que tinham reconhecido os seus filhos nas imagens exibidas em 

programa televisivo (fls. 24 e 25).

Este, foi, em resumo, o acervo probatório dos autos, 

que não pode ser apontado como insuficiente quando considerado em 

sua inteireza, lembrando-se aqui, por oportuno, que embora o artigo 155 

do Código de Processo Penal não admita a possibilidade de fundar-se 

uma condenação exclusivamente na prova colhida extrajudicialmente, 

tem ela valor probatório para a formação do convencimento quando 
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corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.

Vale dizer, os elementos do inquérito podem influir 

na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa 

quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo 

do contraditório em juízo (Júlio Mirabete, in Código de Processo Penal 

Interpretado, São Paulo, Atlas, 5ª ed., 2008, p. 39). Nesse sentido, aliás, 

a jurisprudência (HC nº 282.867/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 6.2.2014; 

HC nº 245.065/PR, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 4.4.2013).

Enfim, restando infirmadas as alegações de 

inocência dos réus, caracterizou-se o latrocínio tentado diante da 

subtração patrimonial consumada e da demonstração inequívoca do 

animus necandi dos roubadores, que somente não consumaram o delito 

contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Como já advertiu o e. Superior Tribunal de Justiça, 

“para o efeito da responsabilidade penal, é a existência do dolo  

vontade livre e consciente de praticar o fato  o demarcador das 

hipóteses do § 3º do art. 157. Tratando-se de elemento subjetivo 

tendente ao resultado morte, a tipicidade, evidentemente, haverá de ser 

a tentativa de latrocínio” (AgReg no HC nº 54.852/RJ, rel. Min. Nilson 

Naves, DJe 4.8.2008). Nem é demasiado ressaltar que o crime de 

latrocínio tentado se configura independentemente, inclusive, da 

ocorrência de lesões, bastando provas no sentido de que o agente, no 

decorrer do roubo, atentou contra a vítima, com o desígnio de matá-la 

(HC nº 186.575/SP, rel. Minª. Laurita Vaz, j. em 27.8.2013).

Por isso que se revela acertada a condenação, ora 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0009910-27.2013.8.26.0477 -Voto nº 7780 9

mantida, sendo inviável o pleito absolutório e completamente descabida 

a postulada desclassificação, até porque não pretenderam os réus, 

evidentemente, cometer apenas uma subtração patrimonial, sequer 

descrita alguma qualificadora na denúncia.

Fica ainda o registro de que não houve “delação 

premiada” no caso: o êxito da investigação policial deveu-se às 

declarações da vítima, a possibilitar a identificação dos assaltantes, e na 

Delegacia, um dos acusados admitiu o cometimento do ilícito e quanto 

que outro ficou em silêncio; sob o contraditório, este último se manteve 

silente e os demais tudo negaram. Além disso, para a tipificação da 

benesse em apreço seria necessário que a colaboração se desse, 

cumulativamente, em ambas as fases do processo, e isto não se viu.

No tocante à dosagem, vê-se que observadas as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, evidenciados o 

dolo intenso da conduta e a reprovabilidade do modus operandi dos 

agentes, além da gravidade das consequências do fato, a pena base 

ficou, motivadamente, acima do mínimo  em 23 anos de reclusão mais 

multa.

Não houve, no caso, qualquer exacerbação ilegal ou 

desmotivada, até porque o legislador infraconstitucional não quantificou 

as circunstâncias judiciais e deixou a critério do julgador a tarefa de 

encontrar números suficientes a desestimular o agente e a própria 

sociedade a patrocinarem condutas análogas e, simultaneamente, a 

garantir a proporcionalidade entre o fato praticado e a pena (HC nº 

107.626/MS, rel. Minª Carmem Lúcia, j. em 2.10.2012). Exatamente 

como se procedeu, in casu.
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Na segunda, fase, a agravante da reincidência dos 

réus (v. fls. 27/28 e 30/31 do apenso) justificou novo aumento das 

reprimendas, e para Carlos Alberto, foi reconhecida a atenuante do 

artigo 65, inciso I, do Código Penal, operando-se compensação, sem 

irresignação ministerial nesse ponto.

Depois, a incidência da causa de redução (CP, art. 

14, II) se fez na fração de 1/3 (um terço), bem justificada, tornando 

assim definitivas as penas de Leandro em 16 anos e 8 meses de reclusão 

mais 20 dias multa, ficando as de Carlos Alberto em 15 anos e 4 meses 

de reclusão, além de 14 dias-multa, reputando-se como adequadas, no 

caso, para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de 

ressocialização.

Reitere-se, nesse ponto: a dosimetria é matéria 

sujeita a certa discricionariedade judicial, cabendo às instâncias 

ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar a reprimenda, e 

competindo aos Tribunais, a correção de eventuais discrepâncias, se 

gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.283/SP, rel. Minª Rosa Weber, j. em 

17.12.2013). Cabível então a lembrança do entendimento desta e. Corte 

Estadual de Justiça no sentido de prestigiar-se e referendar o critério do 

julgador de origem, quanto ao apenamento, porque objetivamente 

envolvido no caso com a presidência do processo, com direto contato 

com o acusado e sua personalidade (Apelação nº 

0099967-48.2012.8.26.0050, rel. Luís Soares de Mello, j. em 

12.11.2013).

Observadas as circunstâncias do fato, o regime 

inicial de cumprimento, lembrado o quantum das penas, haveria de ser 
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mesmo o fechado, mais rigoroso, atentando-se aos princípios da 

necessidade e da suficiência (arts. 33 e 59 do CP), nem sendo qualquer 

outro recomendável.

Ademais, esse tipo de infração intranquiliza a 

população e vem crescendo, principalmente nas metrópoles, o que 

justifica plenamente a fixação da modalidade mais severa para o 

cumprimento da pena. Por isso que a imposição de regime mais brando 

não se afigura como resposta social adequada e efetiva em relação à 

criminalidade violenta (Apelação nº 0050328-27.2013.8.26.0050, rel. 

Souza Nery, j. em 30.10.2014; Apelação nº 

0004733-33.2013.8.26.0655, rel. Ivan Ricardo Garisio Sartori, j. em 

1.4.2014; Apelação nº 0103231-10.2011.8.26.0050, rel. Edison 

Brandão, j. em 23.4.2013).

A concessão de quaisquer outras benesses era 

inviável, nem se preenchendo os requisitos legais (art. 44 do CP), e bem 

motivado o indeferimento do apelo em liberdade, nada mais poderia 

almejar a Defesa.

Diante do exposto, rejeitada a preliminar, NEGA-

SE PROVIMENTO aos recursos.

     IVANA DAVID

    Relatora
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