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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
3002332-66.2013.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes 
RAFAEL ALVES MOIANO e EDUARDO HENRIQUE DANTAS, é apelado 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Roberto Fernandes Guimarães e fez uso da palavra 
o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto 
do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
WILLIAN CAMPOS (Presidente) e POÇAS LEITÃO.

São Paulo, 5 de maio de 2016.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 13755
Apelação nº: 3002332-66.2013.8.26.0604
Comarca: Sumaré
Apelantes: Rafael Alves Moiano e Eduardo Henrique Dantas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÕES. Latrocínio tentado. Artigo 157, §3º, 
segunda parte, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. 
Sentença condenatória. Recursos defensivos. Atenuante da 
confissão espontânea não conhecida, porque inexistente. 
Delação premiada. Impossibilidade. Não preenchimento 
dos requisitos legais. Contexto fático-probatório que não 
permite, ademais, o reconhecimento de participação de 
menor importância. Penas e regime preservados. 
RECURSOS DESPROVIDOS.

Pela r. sentença de fls. 571/577, datada de 11 de 

setembro de 2014, RAFAEL ALVES MOIANO e EDUARDO 

HENRIQUE DANTAS, qualificados nos autos, foram condenados 

como incursos no artigo 157, §3º, segunda parte, c.c. o 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses 

de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-

multa, fixado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo 

vigente ao tempo do fato.
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A defesa de EDUARDO HENRIQUE DANTAS 

pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 

614/616).

Já a defesa de RAFAEL ALVES MOIANO 

pretende, às fls. 630/678, a redução da pena em virtude da delação 

premiada, pelo reconhecimento da participação de menor importância e 

pela fixação da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, levando-

se em consideração as circunstâncias fáticas e não aquelas inerentes ao 

tipo penal (fls. 678).

Oferecidas contrarrazões (fls. 681/687), a douta 

Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls. 

695/702).

É o relatório.

Anota-se, porque importante, que a autoria e 

materialidade delitivas não foram objeto de impugnação recursal, 

mesmo porque sobejamente comprovadas pelo laudo pericial de fls. 

450, que constatou as lesões graves suportadas pela vítima em 

decorrência da violência da conduta criminosa, e, também, pelo auto de 

reconstituição de crime (fls. 303/336), pelos extratos bancários 

comprovando os saques realizados na conta da vítima (fls. 209) e pela 

prova oral colhida (fls. 10, 135/136, 266/272, 273/280, 281/286 e mídia 

de fls. 393).
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Passa-se, então, à análise dos recursos.

Contrariamente ao afirmado pela defesa de 

EDUARDO HENRIQUE DANTAS, não há que se cogitar no 

reconhecimento da atenuante da confissão.

Afinal, quando interrogado (mídia de fls. 498), tal 

como RAFAEL ALVES MOIANO, negou a prática do delito, dizendo 

que nada subtraiu da vítima e que apenas queria “dar um susto”, 

esclarecimento este que, por óbvio, não se mostrou decisivo para a sua 

responsabilização pelo crime de latrocínio tentado.

Tampouco cabe guarida à pretensão da defesa de 

RAFAEL ALVES MOIANO, almejando a concessão da delação 

premiada.

Em se tratando de crime hediondo, deve prevalecer 

a regra especial prevista no artigo 8º, parágrafo único, da lei nº 

8.079/90, que estabelece que o participante e o associado que 

denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu 

desmantelamento, terá a pena reduzida de um a dois terços.

Ocorre que no caso especifico dos autos, como bem 

ponderou o MM. Juiz sentenciante, não há qualquer evidência de que 

os réus tenham formado uma associação criminosa de forma estável, 

tratando-se apenas de concurso de agentes eventual (fls. 575).
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E, ainda que assim não fosse, não estão presentes, 

in casu, os requisitos cumulativos previstos nos artigos 13 e 14, da lei nº 

9.807/99, pois inexiste notícia da recuperação, sequer parcial, dos bens 

subtraídos na empreitada criminosa.

De mais além, não há falar-se em participação de 

menor importância, já que restou claro, pelo conjunto probatório 

produzido nos autos, que RAFAEL ALVES MOIANO se envolveu 

diretamente na prática criminosa.

Nesse sentido, perfeita a citação jurisprudencial 

trazida pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer, às fls. 702:

'basta à coa-autoria a colaboração do agente para 
o evento, auxiliando a atuação dos executores 
diretos' (TJSP, RT 664/265), e que 'A participação 
do réu no evento delituoso, caracterizada por 
atividade de inequívoca colaboração material e 
pelo desempenho de conduta previamente ajustada 
com os demais agentes, torna-o susceptível de 
punição penal, eis que, ante a doutrina monista 
perfilhada pelo legislador, 'todos os que 
contribuem para a integração do delito cometem o 
mesmo crime', pois, em tal hipótese, 'há unidade 
de crime e pluralidade de agentes' (STF, RT 
726/555), mesmo porque 'para o reconhecimento 
do concurso de agentes não é necessário que 
todos pratiquem os mesmos atos executivos, 
bastando o encontro de vontades para a prática 
do fato punível' (TACRIM-SP, RJDTACRIM 
23/98, 23/96; Ap. Crim. nº 1.274.975/8, rel. juiz 
TEIXEIRA DE FREITAS, etc...). 

Passo ao exame das reprimendas.
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A pena-base foi acertadamente fixada acima do 

mínimo legal diante das circunstâncias do delito, que foi cometido de 

madrugada com a invasão da residência da vítima, que estava 

dormindo, tendo sido agredida fisicamente e simultaneamente pelos três 

réus, estando confinada no interior de um veículo, tudo indicando a 

maior reprovabilidade da conduta dos acusados (fls. 576), com 

ressalva apenas quanto à pena de multa aplicada (10 dias-multa), que 

deveria ter guardado proporcionalidade com a pena privativa de 

liberdade (23 anos de reclusão), mantida, no entanto, em homenagem ao 

princípio da non reformatio in pejus.

Na segunda fase, não há que se falar em confissão, 

como acima explicitado, pois os recorrentes negaram a prática do delito 

pelo qual foram condenados.

Na derradeira etapa, por sua vez, correta a redução 

de 1/3 (um terço) pela tentativa, pois o iter criminis percorrido pelos 

apelantes foi de extrema relevância, aproximando-se muito da 

consumação, totalizando, assim, 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de 

reclusão e 6 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. 

Por fim, o regime fechado, estabelecido para o 

início de cumprimento de pena, está de acordo com a determinação 

constante no artigo 2º, §1º, da lei nº 8.072/90, que regula os crimes 

hediondos, e, sobretudo, com o quantum da pena aplicada.
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Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos 

recursos.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
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