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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003652-34.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que são apelantes 
EVANDRO MATIAS DA CRUZ, JOSE APARECIDO ALVES FILHO e EDILSON 
PAULO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª 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 SÉRGIO 
COELHO (Presidente) e SOUZA NERY.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.

CARLOS MONNERAT

RELATOR

Assinatura Eletrônica

Apelação nº 0003652-34.2014.8.26.0099
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Apelantes: Evandro Matias da Cruz, Jose Aparecido Alves Filho e Edilson Paulo de 

Souza 

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Bragança Paulista

Juiz(a): Dr.(a) Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Voto nº 4.437

APELAÇÃO CRIMINAL. Latrocínio e destruição de cadáver. 
Sentença condenatória com relação aos Réus Edilson e José e 
parcialmente condenatória com relação a Evandro, pois absolvido 
do delito de destruição de cadáver. Objetivam os apelantes, em 
preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, Edilson e 
José requerem a absolvição pela fragilidade probatória, enquanto 
Evandro requer a absolvição pela coação irresistível. 
Subsidiariamente requer a desclassificação do delito para roubo, o 
reconhecimento da participação de menor importância e da 
confissão. Preliminar prejudicada pelo julgamento do recurso nesta 
oportunidade. Mérito. Condenação de rigor. Materialidade e autoria 
cabalmente demonstradas. Delação de Evandro na esfera policial, 
com riqueza de detalhes, aponta a dinâmica dos fatos e a 
participação dos corréus. José foi o autor intelectual do crime e 
Edilson o executor, auxiliado por Evandro. Apesar de Evandro 
alterar sua versão em juízo, posteriormente, por carta de próprio 
punho, retratou-se e confirmou como verdadeiro o depoimento 
prestado na polícia.  Pedido de desclassificação do latrocínio para 
roubo majorado. Impossibilidade. Ao praticarem o roubo na posse 
de arma de fogo todos os agentes assumiram o risco de morte. 
Participação de menor importância não evidenciada. Réu que 
participou ativamente do roubo, bem como não impediu que a 
vítima fosse alvejada e queimada junto com seu veículo. Incabível a 
absolvição de Evandro pela coação irresistível. Prova colhida indica 
que as ameaças realizadas por Edilson ocorreram após os fatos. 
Dosimetria não comporta reparo. A confissão extrajudicial de 
Evandro auxiliou na elucidação do caso e na identificação dos 
comparsas, motivo pelo qual deve ser reconhecida, mas sem reflexo 
na pena. Súmula 231 do STJ. Diminuição pela delação premiada em 
1/3 nem dosada. Regime inicial fechado decorre da hediondez do 
delito e do quantum da pena. Recursos não providos.

Ao relatório da r. sentença, que se acolhe, acresce-se que por 

decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança 
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Paulista, EDILSON PAULO DA SILVA e JOSÉ APARECIDO ALVES FILHO 

foram condenados às penas de 28 anos e 07 meses de reclusão, regime fechado, mais 

o pagamento de 24 dias-multa, piso, e de 21 anos de reclusão, regime fechado, mais o 

pagamento de 20 dias-multa, piso, por incursos nos artigos 157, § 3º, parte final c.c. 

art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, enquanto EVANDRO MATIAS 

DA CRUZ restou condenado à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, regime fechado, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, piso, por incurso 

no artigo 157, § 3º, parte final do Código Penal.

Irresignados com a condenação, todos os Réu apelaram.

EDILSON e JOSÉ requerem a absolvição por restar provado que 

não concorreram para a infração penal ou pela fragilidade probatória.

EVANDRO requer em preliminar o direito de recorrer em 

liberdade. No mérito pretende a absolvição pela coação irresistível. Subsidiariamente 

requer a desclassificação do delito para roubo, o reconhecimento da participação de 

menor importância e da confissão. 

Regularmente processados os recursos, a douta Procuradoria 

Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos apelos. 

RELATADOS, passo a decidir.

Preliminarmente, verifica-se que a prisão preventiva de todos os 

Apelantes foi corretamente fixada, haja vista a presença dos requisitos da referida 

medida analisados na sentença.

Ressalta-se que o pedido para responder em liberdade se 
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encontra prejudicado nesta oportunidade, tendo em vista o julgamento do presente 

recurso. 

Superado tal ponto, passa-se à analise do mérito.

Os réus foram denunciados pela prática de latrocínio e destruição 

de cadáver porque no dia 24 de março de 2014, no horário compreendido entre as 

18:00 e 20:00 horas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante 

grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para 

proveito comum, a importância de R$ 18.000,00 em dinheiro, além de bens pessoais 

pertencentes à vítima, José Henrique Vettori, bem como a agrediram e efetuaram 

disparos de arma de fogo contra ela.

Na mesma condição de tempo e lugar, os Réus ainda destruíram 

o cadáver da vítima, ao atear fogo no mesmo.

Restou apurado que JOSÉ exercia o cargo de administrador da 

Fazenda de propriedade da vítima, motivo pelo qual tinha plena ciência de sua rotina, 

em especial das datas em que esta trazia altos valores em espécie para pagamento de 

funcionários.

Ciente de tais fatos e de que seria demitido em breve pela vítima, 

haja vista ser suspeito de furtos ocorridos no local, JOSÉ combinou a pratica delitiva 

com EDILSON, o qual recrutou EVANDRO.

De comum acordo e ajustados com a divisão dos valores 

subtraídos, no dia dos fatos EVANDRO apossou-se do veículo Fiat Palio placas CII 

7119, registrado em nome de sua esposa e encontrou-se com os demais Réus no trevo 
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do “Passo Três”, na cidade de Itatiba.

O veículo passou a ser conduzido por JOSÉ, o qual deixou os 

corréus próximos à porteira da fazenda e estacionou nas proximidades, em lugar onde 

pudesse visualizar a chegada da vítima.

Tão logo a vítima parou sua caminhonete defronte ao portão foi 

abordada por EDILSON, com arma em punho, obrigando-o a sentar no banco do 

meio, enquanto EVANDRO assumiu a direção da pick-up e dirigiu-se até uma 

estrada vicinal na região onde JOSÉ os aguardava.

Durante o trajeto a vítima foi agredida diversas vezes por 

EDILSON, com socos, cotoveladas e coronhadas, bem como este efetuou um disparo 

de arma de fogo contra a vítima.

Enquanto EVANDRO saiu da caminhonete e foi em direção ao 

veículo Palio, JOSÉ e EDILSON recolheram os pertences da vítima, colocaram seu 

corpo na caçamba da caminhonete e atearam fogo na mesma.

Após, empreenderam fuga no veículo Palio, tendo EVANDRO 

deixado José nas proximidades da Fazenda.

Pois bem.

A absolvição é meta impossível de ser alcançada.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência 

de fls. 04/06, pelos autos de exibição e apreensão (fls. 07, 08/09), laudo pericial no 

veículo da vítima (fls. 185/187), laudo antropológico e relatório odonto legal (fls. 

188/189 e 190/194)  os quais reconheceram o cadáver carbonizado como sendo da 
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vítima.

Da mesma forma a autoria.

Os policiais civis Sinésio e Gledson, bem como o delegado 

Sandro, narraram a investigação policial e a forma como identificaram os Réus.

Disseram que após identificarem o corpo carbonizado na 

caçamba da caminhonete da vítima, passaram a colher depoimentos dos funcionários 

da fazenda.

Verificaram através de câmeras de vigilância que a vítima, no 

dia dos fatos, efetuou compras de suprimentos e de combustível por volta das 17:20 

horas, como fazia de costume e, após dirigiu-se a um bar onde conversou com Adão e 

Joel e saiu do local por volta das 18:20 horas, dirigindo-se à fazenda, porém não 

chegou ao local.

Próximo à caminhonete da vítima policias militares encontraram 

um veículo Palio, o qual se encontrava colidido e abandonado, mas ainda com o 

motor quente.

Tal veículo estava registrado em nome de Elaine, amásia de 

EVANDRO, o qual se encontrava desparecido desde a data do delito.

Suspeitando de sua participação no delito, bem como de 

EDILSON, tio de EVANDRO, foi requerida a expedição de mandado de prisão 

temporária, que restou deferido e cumprido.

EVANDRO restou preso na cidade de Manuaçu- MG.

Ao ser ouvido confessou o delito com detalhes e delatou os 
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demais Réus. 

Ao exibirem fotografias para EVANDRO este reconheceu JOSÉ 

com  a alcunha de “peixe”, amigo de EDILSON e que participou do delito.

Afirmaram por fim que JOSÉ era suspeito porque tinha ciência 

da rotina e valores carregados pela vítima, bem como seria demitido em breve, 

devido à vítima ter descoberto que ele havia furtado alguns mourões e outros objetos. 

EVANDRO confessou o delito com detalhes na esfera policial, 

nos termos narrados na denúncia, bem como delatou os demais Réus (fls. 168/170 e 

mídia de fls. 200 vso).

Disse que uma semana antes dos fatos seu tio EDILSON o 

convidou para praticar um roubo, no qual receberia entre R$ 5.000 a 6.000,00. 

Apesar de reticente no início, acabou aceitando por possuir muitas dívidas, inclusive 

o financiamento do veículo Palio de sua amásia.

Abordaram a vítima, enquanto JOSÉ os seguia a distância, em 

seu carro.

Durante o trajeto EDILSON ficou muito violento. Começou a 

agredir a vítima e atirou contra ela.

Ficou assustado, motivo pelo qual parou a caminhonete e correu 

em direção ao veículo Palio, o qual também parou.

Momentos depois EDILSON desceu da caminhonete e chamou 

JOSÉ para ajuda-lo. Observou ambos colocarem o corpo da vítima na caçamba e 

atear fogo.
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Conduziu o veículo Palio na fuga, deixando JOSÉ próximo a 

uma ponte e, após, ao avistar uma viatura policial, ficou nervoso e acabou batendo o 

carro.

Por fim asseverou que JOSÉ “ficou o tempo todo sem se mostrar 

para a vítima” (fls. 168/170).

Ressalte-se que ao assistir tal depoimento gravado na mídia 

digital, o qual tem duração superior a trinta minutos, não se vislumbra nenhuma 

coação, sendo que na grande maioria do tempo EVANDRO narra os acontecimentos 

de forma espontânea, sendo eventualmente interrompido pelos policiais a fim de 

esclarecer alguns fatos. 

Ademais, EVANDRO voltou a narrar os fatos durante o Laudo 

Pericial de fls. 303/321  reconstituição do delito, o qual conclui ser compatível sua 

versão com vestígios materiais disponíveis. 

Em juízo, contudo, alterou sua versão, dizendo que foi coagido e 

torturado pelos policiais para confessar o delito e delatar seus comparsas (fls. 700 

vso).

Justificou ter ido para Minas Gerais para visitar sua avó, pois 

havia brigado com sua esposa.

Inquirido sobre o reconhecimento de JOSÉ disse que não o 

conhece e que foi pressionado pelos policiais para reconhecê-lo. 

Posteriormente, retratou-se através de carta de próprio punho, 

juntada por sua defensora (fls. 783/785), na qual assevera que mentiu em juízo por 
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ameaças contra sua vida e sua família e que reiterava seu depoimento na esfera 

policial.

EDILSON limitou a negar sua participação no delito, pois não 

via seu sobrinho a cerca de dois anos.

JOSÉ também negou os fatos. 

Minimizou as suspeitas de furto ao dizer que deixou o cortador 

de grama no jardim e ao voltar no dia seguinte o mesmo havia sido furtado, bem 

como que os mourões caíram em razão da queda de árvores, motivo pelo qual os 

cortou.

Disse que no dia dos fatos conversou com a vítima as 16:30 

horas para passar a lista de compras da fazenda. Ficou com o caseiro até as 17:00 

horas e depois foi para a baia de cavalos, saindo do local por volta das 20:00 horas da 

noite, vez que a vítima não apareceu.

Ressaltou que ligou para a vítima diversas vezes, mas não 

conseguiu contato.

Renato, tio de EVANDRO, declarou que seu sobrinho ficou 

desaparecido por duas semanas depois dos fatos.

Maria e Mário, genitores de EVANDRO, afirmaram que seu 

filho desapareceu depois dos fatos e, ao ser preso, lhes confidenciou a participação no 

delito.

Ouviram que EDILSON o ameaçou para que participasse do 

delito, pois precisava de um carro e de um motorista.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003652-34.2014.8.26.0099 -Voto nº 4.437 - RG 10

Maria ainda relatou ter ouvido de Elaine, esposa de EVANDRO, 

que EDILSON o procurou em sua casa, pessoalmente, o que desmente a versão de 

EDILSON que não via seu sobrinho há anos.

A insatisfação e as suspeitas da vítima com JOSÉ restaram 

comprovadas pelos depoimentos da testemunha sigilosa e de João Carlos. 

As testemunhas Luiz e Antônia, caseiros da fazenda, narraram 

que aguardaram a vítima na data dos fatos, como era de costume, mas ela não 

apareceu, apesar de JOSÉ ter pedido que preparassem o jantar para ela. 

Disseram terem visto JOSÉ por volta das 18:00 horas quando 

este foi para a baia de cavalos e somente o avistaram novamente as 20:00 horas.

Ressaltaram que da casa sede não é possível avistar a baia ou a 

porteira da fazenda, bem como a entrada ou saída de pessoas na estrada de acesso, 

devido à distância e às arvores ao redor.

Tal fato resta comprovado pela foto de fls. 444, na qual se 

observa que a baia fica próxima da porteira, enquanto a casa sede fica afastada, no 

meio do terreno e cercada por árvores. 

Dessa forma, plenamente possível que JOSÉ tenha saído da 

fazenda logo após as 18:00 horas, realizado o delito na companhia dos corréus e 

retornado à Fazenda pouco antes das 20:00 horas sem que tal movimentação tenha 

sido notada pelos caseiros.

As teses defensivas de JOSÉ de que o mesmo não foi 

reconhecido por EVANDRO e que não poderia ter praticado o delito devido ao 
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tempo e às distâncias percorridas deve ser afastada.

EVANDRO o reconheceu tanto por fotografia (fls. 168/170) 

como pessoalmente (fls. 207).

As distâncias apontadas pela defesa (5 km entre a Fazenda e o 

local onde foi encontrado o corpo da vítima, 3,6 km entre tal local e a ponte do Rio 

Jaguari  onde teria sido deixado pelos corréus e 7,4 km entre a referida ponte e 

Fazenda) devem ser analisadas de forma minuciosa.

Conforme relatado por EVANDRO os trajetos entre a Fazenda e 

o local onde foi encontrada a vítima, bem como até a ponte do Rio Jaguari foram 

realizados de carro, de forma que poderiam ser percorridos em poucos minutos.

Não restou esclarecido nos autos como JOSÉ teria se deslocado 

da referida ponte de volta à Fazenda (de bicicleta, carona com veículo automotor, 

etc...), mas o fato é que mesmo que tenha sido à pé, não é impossível que tenha 

percorrido tal distância em cerca de uma hora, ainda mais caminhando de forma 

apressada.

Ademais, causa estranheza que justamente durante o lapso 

temporal em que o delito foi cometido, JOSÉ dirigiu-se para lugar ermo, onde não 

poderia ser visto.

JOSÉ sabia da rotina da vítima, do numerário que esta carregava 

no dia do ocorrido, bem como da existência de combustível na caçamba da 

caminhonete. 

Mas para por em prática seu plano, precisava de comparsas, daí 
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porque convidou EDILSON, pessoa conhecida por portar maus antecedentes, para 

praticar o delito.

A autoria de JOSÉ também restou evidenciada pelo fato de que 

as supostas ligações telefônicas feitas para a vítima, entre as 18:00 e 20:00 horas do 

dia do delito, como bem mencionado pelo Magistrado “a quo”, não constam do 

histórico de chamadas de seu celular, mas apenas após as 21:00 horas.

Ademais, como mencionado por EVANDRO, ele escondeu-se o 

tempo todo da vítima, ora aguardando a chegada desta em local afastado, ora 

seguindo os comparsas na condução de outro veículo, o que aponta seu medo de ser 

reconhecido.

Pelo conjunto probatório produzido, em especial pela confissão 

pormenorizada de EVANDRO na esfera policial e ratificada posteriormente, bem 

como pela ausência de álibis dos demais corréus, de rigor a condenação destes, nos 

termos da r. sentença.

É possível que os Réus tenham combinado a prática de um delito 

de roubo que, por motivos não esclarecidos, culminou com a morte da vítima, 

caracterizando o delito de latrocínio.

Por tal razão não há que se falar em desclassificação para o delito 

de roubo majorado.

A infração de latrocínio consubstancia-se na conduta do agente 

que, tendo a intenção de roubar certo bem, passa a empregar real violência contra a 

vida da vítima.
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Foi o que se verificou ao caso. 

Todos os Réus, ao praticarem delito de roubo, na posse de arma 

de fogo municiada, estavam cientes do risco de tal conduta, inclusive na morte da 

vítima, a qual era perfeitamente previsível, assumindo, assim, o risco de produzi-lo. 

Também não merecem prosperar as alegações de EDILSON e 

JOSÉ acerca da nulidade da delação de EVANDRO.

Isto porque, conforme supramencionado a mesma foi ratificada 

pelo mesmo e corroborada pelos depoimentos dos policiais.

Ademais, além de não restar demonstrada nenhuma animosidade 

dos agentes da lei com relação a JOSÉ (réu primário), não parece crível que os 

mesmos inventariam uma estória, minuciosa e criativa como a dos autos (a qual conta 

com três laudas), incriminando pessoas inocentes e eleitas ao acaso, e obrigassem 

EVANDRO a confirmá-la.

Ressalte-se ainda que o Delegado de Polícia, Dr. Sandro 

Vasconcelos, ao interrogar EVANDRO não sabia da participação de JOSÉ, pois este 

era chamado de “peixe” pelo interrogado.

Ao exibir-lhe diversas fotos, inclusive a de JOSÉ, EVANDRO o 

reconheceu de pronto, apesar de encontrar-se com corte de cabelo diverso. No 

mesmo dia, efetuou o reconhecimento pessoal de JOSÉ (fl. 207).

O fato dos objetos subtraídos, bem com da arma de fogo 

utilizada por EDÍLSON não ter sido encontrados não enfraquece a versão acusatória. 

Isto porque os Réus foram presos meses depois dos fatos, tempo 
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suficiente para esconderem as evidências, venderem os bens eletrônicos da vítima e 

gastar (ou guardar) o numerário subtraído.

A tese defensiva arguida por EVANDRO de participação de 

menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, não merece 

acolhida.

A participação de menor importância pressupõe a participação 

mínima na conduta, sendo razoável a diminuição da pena para que o partícipe 

responda na medida de sua culpabilidade.

Entretanto, no caso em tela, apesar de não ter disparado a arma 

de fogo contra a vítima, aceitou praticar o roubo, conduzindo o veículo da vítima, na 

companhia desta e de EDILSON, ciente de que este portava arma de fogo, bem como 

providenciou o conduziu o veículo que os levou até o encontro da vítima e no qual 

empreenderam fuga.

Por fim, não restou evidenciada a coação irresistível sofrida por 

EVANDRO.

Apesar do relato de seus genitores de que EDILSON o teria 

ameaçado caso não aceitasse participar do delito, tal fato deve ser cabalmente 

comprovado pela parte que o alega, sob pena de criar, no ordenamento jurídico 

pátrio, tese defensiva com garantia de impunidade, dissociada do conjunto fático-

probatório.

Admitir essa hipótese, acarretaria ser necessário tão somente 

alegar a coação, para que o acusado se visse livre da acusação, o que não se pode 
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admitir.

Ademais, em seu relato na esfera policial, EVANDRO disse que 

ao ser convidado por EDILSON para praticar o roubo não respondeu de imediato, 

mas pensou por um dia. 

Situação esta que não aponta a ocorrência de coação.

É certo que ao se retratar do depoimento judicial EVANDRO 

alegou que mentiu em juízo por ter sido ameaçado (possivelmente por EDÍLSON ou 

por JOSÉ), mas tal fato ocorreu após o delito, não se enquadrando na excludente de 

ilicitude alegada.

A condenação, portanto, era mesmo de rigor.

Passa-se à dosimetria da pena.

As penas de JOSÉ não merecem reparo, pois fixadas no mínimo 

legal.

A pena de EDÍLSON, com relação ao delito de latrocínio, foi 

fixada de forma benevolente, pois devido às agressões contra a vítima e ter sido o 

autor do disparo que culminou com sua morte, sua pena poderia ter sido exasperada 

ao máximo legal.

Entretanto, à mingua de insurgência Ministerial, mantêm-se tal 

como lançada.

Na primeira fase, suas penas foram majoradas em 1/6 pelos maus 

antecedentes.

Na segunda fase houve nova majoração em igual fração pela 
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reincidência.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Com relação a EVANDRO, a dosimetria merece ligeiro reparo.

Isto porque, apesar de reconhecer seu depoimento como delação 

premiada, o magistrado “a quo” deixou de considerar a atenuante da confissão sob o 

argumento de que a mesma foi parcial, pois embasada na suposta coação.

Respeitado tal entendimento, inegável que a confissão 

espontânea colabora com a busca da verdade e demonstra certo arrependimento do 

agente.

Ademais, no caso em tela, serviu para elucidar, com segurança, 

detalhes do ocorrido e a participação e condutas dos corréus. 

Daí porque seu reconhecimento.

Entretanto, tendo em vista que sua pena foi fixada no mínimo 

legal na primeira fase, impossível sua aplicação na segunda fase, pois as 

circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo 

legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Por fim, na terceira fase, considerando que EVANDRO não 

agrediu a vítima, não foi o autor do disparo de arma de fogo que culminou com sua 

morte, bem como não participou do delito de destruição de cadáver, além de ter 

prestado papel essencial para a elucidação do delito, o magistrado “a quo” reduziu 

sua reprimenda em 1/3, pela delação premiada, nos termos do art. 14 da Lei 9.807/99.

Tal fração, contudo, não deve ser modificada, pois EVANDRO 
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alterou a versão dos fatos quando ouvido em juízo, o que dificultou a apuração dos 

mesmos e, consequentemente, causou maior labor à analise do quadro probatório 

colhido. 

O regime fechado deve subsistir para todos os Réus, em atenção 

ao quantum da pena, superior a 08 anos e à gravidade e hediondez do delito de 

latrocínio.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos. 

Comunique-se o Juízo da Execução para que este adote medidas 

que proporcionem a segurança de EVANDRO com relação aos demais corréus, em 

atenção ao art. 15 § 3º da lei 9.807/99.

CARLOS MONNERAT
Relator
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