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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal nº 0182469-
97.2012.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário JOSIL MEDEIROS 
FORTUNATO.

ACORDAM, em 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a presente 
revisão criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO 
MORTARI (Presidente), MOREIRA DA SILVA, GRASSI NETO, AMARO THOMÉ E 
FERNANDO SIMÃO.

São Paulo, 29 de janeiro de 2015

ALCIDES MALOSSI JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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REVISÃO CRIMINAL Nº 0182469-97.2012.8.26.0000 

PETICIONÁRIO:  JOSIL MEDEIROS FORTUNATO

COMARCA:         PRESIDENTE PRUDENTE

                     VOTO Nº 764

REVISÃO CRIMINAL. Roubo Majorado. 1) Pedido preliminar de 
nulidade, uma vez que o peticionário esteve ausente na audiência 
de oitiva das vítimas e de um policial. Impossibilidade. Embora 
devidamente requisitado, o fato de não estar presente na audiência 
foi aceito pela d. defesa, conforme Termo de Requerimento e 
Deliberação assinado. Além disso, não foi demonstrado qualquer 
prejuízo ao peticionário. 2) Desconstituição da condenação por 
ausência de provas. Vítimas o reconheceram como um dos 
roubadores, tanto na polícia, como em Juízo. Fato comprovado por 
depoimento de policial da reserva que as auxiliou e de policial 
militar que efetuou seu flagrante. 3) Extinção da Punibilidade pelo 
Perdão Judicial. Instituto não previsto no artigo. 4) Delação 
premiada. Inocorrência. Peticionário negou o crime bem como sua 
participação e a dos comparsas. PEDIDO IMPROCEDENTE. 

VISTOS 

O peticionário JOSIL MEDEIROS FORTUNATO foi 

condenado, por infração ao art. 157, §2º incs. I, II c.c. art. 70, por cinco vezes, 

ambos do Código Penal, a cumprir 08 (oito) anos de reclusão, regime inicial 

fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, piso legal (sentença fls. 

175/181). 

A Colenda Décima Quarta Câmara do Sétimo Grupo da 

Seção Criminal D deste E. Sodalício, por votação unânime, deu parcial 

provimento ao recurso interposto pelo peticionário, em voto da lavra do 

Desembargador Relator Dr. Walter da Silva, para suspender a exigibilidade da 

taxa judiciária fixada em seu desfavor, mantendo-se, no mais, a r. sentença (cf. 

fls. 280/285  2ª Volume). Trânsito em julgado: fls. 287.

Agora, por via da presente revisão criminal, pretende-se, 

preliminarmente, a decretação da nulidade do feito desde a instrução, em 

desrespeito ao princípio da ampla defesa, uma vez que não requisitado a 
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comparecer as audiências de instrução; no mérito pleiteia sua desconstituição por 

insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a extinção da punibilidade pelo 

perdão judicial, ou o reconhecimento da delação premiada no máximo, e 

abrandamento do regime prisional inicial. 

Os autos principais estão apensados, opinando a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do pedido (fls. 39/40). 

É o relatório.

Não prospera a aventada nulidade pelo fato do peticionário 

não se encontrar presente na audiência de oitiva das três vítimas e de um 

policial. É que, apesar de sua ausência, teve garantida a amplitude de defesa e o 

contraditório, pois estava presente sua defensora  Dra. Lenice Aparecida 

Pereira, OAB 137.194, a qual apresentou, em seu favor, inclusive, alegações 

finais (fls. 164/166). 

E mais, conforme se verifica a fls. 109, apesar de seu não 

comparecimento a audiência, foi expedida carta precatória para o Centro de 

Detenção Provisória de Americana, requisitando-o (cf. fls. 89).

Por fim, pelo Termo de Requerimento e Deliberação, relativo 

à audiência em questão (fls. 117) as partes concordaram fosse ela realizada, 

apesar da ausência do peticionário, esclarecendo o MM. Juiz sobre a dificuldade 

que estava passando a Comarca quando se tratava de apresentação de réu 

preso.

Por fim, nenhum prejuízo, em razão de sua ausência, ficou 

demonstrado.

Assim, afastada a questão de “nulidade”, que aqui se 

conhece como de mérito (“sentença condenatória contrária ao texto expresso da 

lei penal”), passa-se ao exame dos demais pleitos.

Cumpre consignar que a questão de insuficiência probatória, 

em princípio, apresenta intenção de novo recurso, porque já examinada a 

matéria, o que, naturalmente, não é caso de revisão. De qualquer maneira, para 

se avaliar a existência, em tese, de decisão contrária à evidência das provas, ou 

mesmo a negativa de algum direito efetivo do peticionário, diante dos pleitos 

existentes, conhece-se, excepcionalmente, do pedido.
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Consta da inicial acusatória que o peticionário, em conluio de 

propósitos com Thiago Orbetelli e com o adolescente Diogo Mendes dos Santos, 

na noite de 24 de março de 2006, na Rua Dr. Celso Wey de Magalhães nº 22, 

Comarca de Campinas, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma 

de fogo, subtraiu, para eles, o automóvel Cordoba, placas CXT 1235, e a quantia 

de R$ 26,00, de propriedade de Leandro Ribeiro Pires; o automóvel VW/Golf, 

placas DUE 0021, bem como pertences pessoais de Alessandra Alves de 

Almeida; objetos não especificados, que se encontravam dentro da residência, de 

propriedade de João Claudio Motta, bem como objetos não especificados de 

Guilherme Gerumaglia da Silva, além de uma calculadora, marca Sharp, e dois 

relógios de pulso, de propriedade de Flavio Antônio Motta de Franca Correa.

Consta que as vítimas, com exceção de Flavio, encontravam-

se no interior da referida casa, quando a campainha tocou. João Claudio atendeu-

a, momento em que viu um dos assaltantes, de arma em punho, já tendo pulado 

o muro, anunciando assalto. Nesse momento, os outros dois criminosos 

apareceram, entrando todos na casa. Ali, levaram as vítimas para um quarto, 

onde as trancaram, passando a efetuar a subtração de vários bens, colocando-os 

dentro do automóvel de Leandro, bem como dentro do carro de Alessandra. No 

final, fugiram, utilizando-se Diogo e Thiago dos automóveis subtraídos, enquanto 

o peticionário foi para seu carro, o qual, para seu azar, não funcionou, 

impedindo-o de sair do local em que estava estacionado. Ocorre que o policial da 

reserva, Euclides de Moraes Vilas Boas, que já havia visto aquele carro parado, 

com um triângulo, depois de saber pelas vítimas do roubo, retornou àquele lugar, 

pois desconfiou do veículo, estacionado próximo da residência assaltada, 

quando, efetivamente, localizou o peticionário, abordando-o. E em revista, 

encontrou com ele dois relógios de pulso, uma calculadora Sharp e a quantia de 

R$ 26,00. O peticionário confessou o assalto em questão, apontando Thiago 

Orbetelli e o adolescente Diogo Mendes dos Santos como seus comparsas. As 

vítimas, chamadas, o reconheceram com absoluta segurança.

Materialidade atestada pelo B.O. nº  3579/2006 (fls. 12/17), 

auto de exibição e apreensão (fls. 26/29), auto de avaliação (fls. 42) e auto de 

avaliação indireta (fls. 45).
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A autoria também é incontroversa.

Sua confissão na polícia (fls. 10) restou corroborada pelas 

palavras das vítimas João Claudio Motta de Franca Correa (fls. 5 e 110/111), 

Leandro Ribeiro Pires (fls. 6 e 112/113) e Guilherme Gerumaglia da Silva (fls. 8 e 

114/115), que o reconheceram como um dos roubadores.

E, como é cediço, a palavra da vítima ou da testemunha 

presencial é fundamental para identificar o autor dos crimes contra o patrimônio, 

seja porque, no mais das vezes, esses delitos são praticados na clandestinidade, 

seja porque, como no caso, não existem razões para se querer prejudicar um 

eventual inocente, principalmente no caso, com a testemunha Acir Rodrigues não 

apresentando qualquer interesse em prejudicar o próprio irmão.

Confira a jurisprudência neste sentido:

“A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, 

avulta em importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências 

dos autos” (RJDTACRIM 25/319).

“Não há que desmerecer o valor da palavra da vítima; ao 

revés sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, 

sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele.

Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção 

da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, 

a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se 

pretende abrigar a impunidade” (TACRIM; Ap. 1.047.937/5 - São Paulo; 15a 

Câm.; rel. Juiz Carlos Biasotti; 3.04.97; v.u.). No mesmo sentido, RT 618/304, 

732/633, 737/624 e 717/412.

Neste sentido também o depoimento prestado por Euclides 

de Moraes Villas Boas (fls. 3 e 141/v), o policial reformado que passava pelo 

local, tendo estranhado quando viu o Chevette do peticionário, vazio, com um 

triângulo. E depois, comunicado o delito pelas vítimas, retornando, por 

desconfiança, ao local, já não achando mais o automóvel ali parado. Entretanto, 

observando pelas adjacências, localizou-o um pouco mais a frente, bem como viu 

caminhando o peticionário, abordando-o, localizando em seu poder dois relógios 

de pulso, uma agenda e uma quantia em dinheiro, bem como, no interior de seu 
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automóvel, achando os documentos de Diogo e Thiago, sendo que, questionado, 

apontou-os como seus comparsas. Por fim, confirmou que as vítimas 

reconheceram o peticionário.

Outrossim, o depoimento prestado pelo policial militar 

Claudinei Justo da Silva (fls. 4 e 116/v) também deixou evidenciada a 

responsabilidade do peticionário, dentro do que pôde presenciar a respeito, 

chamado para formalizar a detenção.

Assim, apesar do peticionário negar em Juízo o crime (fls. 

125/126), alegando que a vítima o reconheceu porque parecido com um dos 

roubadores, não há como prevalecer sua negativa, restando correta sua 

condenação.

Pena partindo da base, com acréscimo de 1/3 diante das 

duas qualificadoras (concurso de agentes e emprego de arma, apesar desta 

Câmara posicionar-se, em caso assim, no percentual de 3/8). Após, pelo 

concurso formal de delitos, foi elevada de metade (foram cinco vítimas).

E não há que se falar em extinção de punibilidade pela 

aplicação do perdão judicial, pois, como bem observado pelo ínclito Procurador 

de Justiça, subscritor do parecer de fls. 39/40, o instituto só pode ser aplicado 

quando previsto no tipo, o que não ocorre no caso.

Com relação à delação premiada (Lei 9.807/99), não pode 

ser aplicada, pois, em Juízo, o peticionário negou a ocorrência do delito, tentando 

afastar a autoria a ele imputada, bem como aos dois comparsas, Diogo e Thiago, 

sendo que não se viu, desde o princípio, qualquer efetiva colaboração voluntária 

com a investigação criminal ou mesmo, como já ressaltado, no processo criminal. 

Igualmente, o regime prisional fechado, fixado para início de 

cumprimento de pena corporal não merece modificação, uma vez que, consoante 

jurisprudência do extinto E. Tribunal de Alçada Criminal: 

“Em se tratando de crime de roubo qualificado, é necessária 

a imposição do regime fechado, pois delitos dessa espécie, que não raro 

redundam em conseqüências trágicas para suas vítimas, despertam justificado 

temor na população, gerando clima de intranqüilidade e insegurança, repugnando 

ao senso médio do cidadão que autor de crime tão grave, ainda que primário e 
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relativamente menor, não seja encarcerado, pelo menos no início de 

cumprimento de sua pena” (RDTACRIM 38/76).

Pelo exposto, pelo meu voto, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente revisão criminal. 

        ALCIDES MALOSSI JUNIOR

                          DESEMBARGADOR RELATOR


		2015-02-02T17:21:53+0000
	Not specified




