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— PODER JUDICIÁRIO 

• TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
ACÓRDÃO/DECISÃO MONOCRÁTICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 

A C Ó R D Ã O I iiiiii uni um uni um um uni um MI m 
*03773060* 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Revisão Criminal n° 0069360-42.2011.8.26.0000, da 

Comarca de São Paulo, em que é peticionário BENJAMIN 

COHEN. 

ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "INDEFERIRAM A REVISÃO CRIMINAL. V.ü. 

SUSTENTOU ORALMENTE O DR. ADIJAIL MONTENO DE ARAÚJO 

HONORIO E FEZ USO DA PALAVRA O EXMO. SR. PROCURADOR 

DE JUSTIÇA, DR. SILVIO H. OYAMA.", de conformidade 

com o voto do(a) Relator(a), que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO 

(Presidente), WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, RIBEIRO 

DOS SANTOS, POÇAS LEITÃO, ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, 

PEDRO MENIN, J. MARTINS, MIGUEL MARQUES E SILVA E 

SOUZA NUCCI. 

São Paulo, 6 de março de 2012. 

NEWTON NEVES 
RELATOR 
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VOTO N°. : 14865 

8o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS 

REVISÃO CRIMINAL N° 0069360-42.2011 

COMARCA: SÃO PAULO 

PETICIONÁRIO: BENJAMIN COHEN 

•REVISÃO CRIMINAL - Porte ilegal de 
arma de fogo - Condenação através de 
regular processo judicial - Peticionário 
que apresenta saúde debilitada e 
necessita de tratamento médico contínuo 

Alegação de doença grave e 
impossibilidade no cumprimento da 
pena - Pretensão a alteração do regime 
para o aberto em prisão domiciliar, com 
utilização de tornozeleira eletrônica -
Questões atinentes à execução da pena, 
de competência do Juízo das Execuções 
Penais - Impossibilidade de análise por 
meio de pedido revisional - Revisão 
indeferida- (voto n. 14865). 

BENJAMIN COHEH, qualificado nos 

autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 

16, "caput", da Lei 10.826/03. 

Condenado em primeira instância ao 

cumprimento da pena corporal de 03(três) anos e 06(seis) 

meses de reclusão, em regime fechado, interpôs recurso de 

apelação. A Eg. Oitava Câmara de Direito Criminal deste 

Tribunal, em acórdão relatado pelo eminente Desembargador 

Salles Vieira, e por votação unânime, confirmou a decisão 
/ 
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monocrática, negando provimento ao recurso. 

Postula agora, através de seu defensor, a 

revisão criminal buscando a alteração do regime para o 

aberto para cumprimento em prisão domiciliar com a 

alternativa de uso de tornezeleira eletrônica. 

Os autos do processo crime foram 

apensados. 

A Procuradoria Geral de Just iça 

manifesta-se pela improcedência do pedido revisional. 

É o relatório. 

Observa-se, de início, que a Revisão 

Criminal será admitida, nos termos do artigo 621, do Código 

de Processo Penal, quando: 

I - a sentença condenatória for contrária 

ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 

II - a sentença condenatória se fundar 

em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente 

falsos; 

III - após a sentença, se descobrirem 

novas provas de inocência do condenado ou de 

circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial 

da pena. 

Resulta, da interpretação do texto legal, 

que o pedido sequer deveria ser conhecido. Como é sabido, 

não deve ser conhecida a ação revisional que visa, tãó 



3 

somente, mero reexame dos fatos, sem qualquer fato novo e 

cujos argumentos já foram apreciados em grau de recurso 

pois sua finalidade, como decorre da lei, é reparar o erro 

judiciário. Mas em observância ao princípio da ampla defesa, 

e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o 

pedido é conhecido. Mas, pelo mérito, é ele indeferido. 

Não há fato novo e nem se questiona 

sobre os fatos, mas tão somente sobre a impossibilidade de o 

peticionário cumprir a pena imposta no regime fechado fixado 

ante sua saúde debilitada e comprometida em razão de 

acidente automobilístico ocorrido em 11/04/1987. 

Alega que o advogado que interpôs o 

recurso de apelação não teve contato com o peticionário e, 

portanto, não teve conhecimento de sua saúde debilitada o 

que poderia ter sido suscitado junto ao juízo da condenação 

de modo a influir na aplicação da pena e do regime. 

Relata que o médico ortopedista, em 

20 /10 /2010 , declarou que o peticionário não tem condições 

de trabalho e nem perspectiva de recuperação (fls. 93/94) e, 

assim, necessita de constante e contínuo tratamento médico. 

Em que pese a lamentável situação em 

que se encontra o peticionário, a fixação do montante da 

pena deve observar as imposições legais para o delito 

cometido, limitado que está o julgador a impor a pena em seu 

mínimo ou máximo legal e ajustá-la para menos ou mais 

quando a lei assim o admite. Pelo que se vê dos autos não 

houve qualquer excesso na fixação da pena, estando bem , 

fundamentada e justificada a dosagem da pena que f o i / / / 
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imposta no mínimo legal (03 anos), acrescida de 1/6 pela 

reincidência do réu. 

Eventual entendimento diverso dessa 

interpretação não autoriza sua modificação em sede de 

revisão criminal, pois lançada dentro de um contexto provado 

nos autos, o que afasta a alegação de erro ou decisão 

contrária a prova dos autos. 

Tocante a fixação do regime, nota-se que 

a r. sentença, confirmada pelo v. acórdão, justificou 

adequadamente sua imposição, lembrando apenas que ele 

não é uma decorrência automática do montante da pena 

imposta, mas sim decorrente da conjunção de fatores 

objetivos e subjetivos. 

Não é demais ressaltar que a decisão 

contrária à evidencia dos autos autorizadora da revisão, como 

previsto na lei, é aquela que não tem elemento mínimo de 

convicção ou suporte na prova produzida. E toda a 

fundamentação no tocante a composição da pena, e fixação 

do regime, está evidenciada pelo conjunto probatório, em 

especial as condições pessoais do peticionário, e sua 

participação no crime julgado, o que afasta a possibilidade de 

sua modificação. 

Seja como for, tratando-se de matéria 

atinente ao cumprimento da pena, competente é o juízo das 

execuções penais para apreciar as questões aqui trazidas pelo 

peticionário no tocante a sua impossibilidade ou dificuldade 

no efetivo cumprimento na forma como imposta. 

Logo, impossível fica acolher o pedid 
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revisional, pois não se vislumbra, nos autos, qualquer 

hipótese autorizadora na forma acima especificada. 

Pelo exposto, indefere-se o pedido 

revisional. 

Ê como voto. 

NE 

/ • • 

Relator 


