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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal nº 
0114170-34.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário 
WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS.

ACORDAM, em 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. 
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Presidente), LEME GARCIA, POÇAS 
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, BORGES PEREIRA, NEWTON NEVES, 
ENCINAS MANFRÉ E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.

São Paulo, 6 de outubro de 2015.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 12706
Revisão Criminal nº: 0114170-34.2013.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Wellington Honorato dos Santos

REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de entorpecentes e posse 
irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade. 
Flagrância. Violação de domicílio. Não ocorrência. 
PRELIMINAR REJEITADA. Mérito. Absolvição por 
fragilidade probatória. Impossibilidade. A revisão criminal 
não é meio próprio para o reexame da prova. Ausência de 
apresentação, ademais, de qualquer argumento ou prova 
nova. Apenamento. Pedido de aplicação do redutor do 
artigo 33, § 4º, da lei nº 11.343/06. Possibilidade afastada. 
Inocorrência, outrossim, de reformatio in pejus. Delação 
premiada não configurada. PEDIDO REVISIONAL 
INDEFERIDO. 

WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS foi 

denunciado, nos autos do processo nº 050.11.01995-0, da 13ª Vara 

Criminal da Comarca da Capital, como incurso nos artigos 33, caput, da 

lei nº 11.343/06, e 12, caput, da lei nº 10.826/06, na forma do artigo 69 

do Código Penal.

Após regular instrução, a denúncia foi julgada 

parcialmente procedente para condená-lo, pelo tráfico de drogas, a 8 

(oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 

(oitocentos) dias-multa, e, pela posse ilegal de arma, a 1 (um) ano de 

detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
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multa.

Irresignado, interpôs apelação (0019495-

94.2011.8.26.0050). Em sessão realizada no dia 23 de maio de 2012, a 

Colenda 11ª Câmara Criminal, à unanimidade (Desembargadores 

Xavier de Souza, Abenathar e Antonio Manssur), rejeitou a preliminar e 

negou provimento, no mérito, ao apelo (fls. 202/209).

A decisão transitou em julgado em 26 de julho de 

2013 (cf. fls. 222).

Agora, por intermédio da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, ingressa com pedido de revisão, com fundamento 

no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteando: i) a 

anulação do processo, por ilicitude da prova decorrente da invasão de 

domicílio; ii) a absolvição diante da fragilidade das provas; e iii) a 

revisão da dosimetria da pena (fls. 11/21).

Processada a ação, manifestou-se a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento do pedido revisional 

(fls. 23/25).

Os autos, conforme fls. 26, foram inicialmente 

distribuídos, em 4/4/2014, ao Desembargador J. Martins. Foram 

redistribuídos, sucessivamente, ao Desembargador Guilherme de Souza 

Nucci em 13/6/2014 (fls. 27), ao Desembargador Antonio Tadeu Ottoni 
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em 9/1/2015 (fls. 29), e, por fim, em 29/4/2015, a este relator (fls. 31).

 

É o relatório.

Afasta-se a nulidade apontada pela combativa 

defensora.

Segundo se apurou, em campana montada com o 

fim de averiguar denúncia anônima, os policiais civis José Benedito dos 

Santos e Carlos Pereira da Silva apreenderam, na residência de 

WELLINGTON HONORATO DOS SANTOS, 11 (onze) invólucros de 

sacos plásticos contendo cocaína, além de diversos utensílios utilizados 

na preparação da substância para comercialização, e uma arma da marca 

Taurus, calibre 380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar.

Não há dúvidas, pela dinâmica dos fatos, que o 

peticionário foi abordado e preso em evidente situação de flagrância, o 

que autorizou a posterior atuação dos agentes públicos que ingressaram 

na residência onde realizaram a prisão em estrito cumprimento ao artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal, o que afasta, excepcionalmente, 

nesse caso, as garantias constitucionais da intimidade e da privacidade. 

Tal é o entendimento esposado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:
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HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, 
C.C. ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. (...) (2) 
NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO 
DOMICILIAR REALIZADA PELA POLÍCIA 
MILITAR. POSSIBILIDADE. (3) AUSÊNCIA DE 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE 
ILEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. (...)
3. Em caso de flagrante delito, como ocorre na 
hipótese, não há falar em autorização judicial 
para adentrar em residência alheia, nos termos do 
art. 303 do Código de Processo Penal “nas 
infrações permanentes, entende-se o agente em 
flagrante delito enquanto não cessar a 
permanência”, tendo em vista que o crime de 
tráfico de drogas afigura-se permanente (HC nº 
287706/SC, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza 
de Assis Moura, j. em 9/12/2014).

No mérito, não se verifica contrariedade à evidência 

dos autos e tampouco erro judiciário a justificar o acolhimento da 

pretensão.

Na hipótese, o requerente não apresentou nenhuma 

prova ou fato novo para embasar o seu pedido de absolvição em sede 

revisional.

Argumenta, apenas, que os depoimentos dos 

policiais são absolutamente insuficientes para fins de atribuir ao réu a 

autoria delitiva com a necessária certeza em Direito Penal (fls. 17).

Como é cediço, o pedido revisional não pode ser 

utilizado para rediscussão da prova. É ônus do peticionário fazer prova 

nova da alegada falsidade dos depoimentos, o que não ocorreu no 
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presente caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE 
DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. 
DESCABIMENTO. TESES DA DEFESA 
RECHAÇADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 621, I E II, 
DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES 
AUTORIZADORAS. REPETIÇÃO DE TESES. 
REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. 
SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como abrigar agravo 
regimental que não logra desconstituir os 
fundamentos da decisão atacada. 2. A revisão 
criminal não é a sede adequada para a 
reapreciação do conjunto probatório, pela 
repetição de teses já afastadas por ocasião da 
condenação definitiva. Sendo assim, não tem 
cabimento a pretensão de se conferir nova 
qualificação jurídica aos fatos, com base em 
suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo 
Penal, notadamente se a tese defensiva 
apresentada não se insere nas hipóteses em que se 
admite revisão criminal, como bem ressaltou o 
acórdão impugnado. 3. É incontestável que a 
questão submetida ao Superior Tribunal de 
Justiça não se limita à valoração das provas dos 
autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra 
no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental 
improvido (AgRg no AREsp 234109/RJ, Rel. Min. 
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 
17/3/2015). (grifo nosso)

PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE 
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ENTORPECENTES. REVISÃO CRIMINAL. 
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. 
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO 
PROVIDO. 1. Firme o entendimento deste 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é 
inadmissível a utilização do instituto da revisão 
criminal como um novo recurso de apelação, de 
forma a propiciar reanálise da prova já existente 
dos autos. 2. “A fundamentação baseada apenas 
na fragilidade das provas produzidas não autoriza 
o e. Tribunal 'a quo' a proferir juízo absolutório, 
em sede de revisão criminal, pois esta situação 
não se identifica com o alcance do disposto no art. 
621, inciso I do CPP que exige a demonstração de 
que a condenação não se fundou em uma única 
prova sequer, daí ser, portanto, contrária à 
evidencia dos autos” (REsp 988.408/SP, Rel. Min. 
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 25/8/08). 3. 
Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 
14228/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 
j. em 28/5/2013).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. PEDIDO DE REVISÃO 
CRIMINAL, SOB O PRETEXTO DA EXISTÊNCIA 
DE NOVAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO 
NO SENTIDO DA INIDONEIDADE DAS NOVAS 
PROVAS, INAPTAS A DESCONSTITUIR O 
DECRETO CONDENATÓRIO. REVISÃO 
CRIMINAL CORRETAMENTE INDEFERIDA. 
ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES 
REEXAME DE PROVAS NA PRESENTE VIA 
RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA 
SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
IMPROVIDO. 1. Inocorrendo as hipóteses 
previstas no art. 621 do CPP, a revisão criminal 
foi corretamente indeferida, não havendo se falar 
em violação dos artigos 861 a 866 do CPC, art. 3º 
do CPP, e 386 e 621, I e III, do Código de 
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Processo Penal. 2. Ademais, eventual revisão das 
conclusões do Tribunal “a quo” seria de todo 
inviável na presente via recursal, por demandar o 
reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, 
na espécie, o Enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 3. 
Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 
182.175/RJ, Rel. Min. Campos Marques, Quinta 
Turma, j. em 21/2/2013).

Na mesma senda, precedentes deste 8º Grupo de 

Direito Criminal:

Revisão Criminal  Tráfico de drogas  Apreensão 
de 98g de “cocaína” em 57 microtubos  
Alegação de que a decisão foi contrária à prova 
dos autos  Inadmissibilidade  Reavaliação do 
conjunto probatório autorizador da condenação  
Inexistência de novas provas  A revisão criminal 
não se presta ao papel de recurso do recurso, a 
fim de reavaliar as provas que foram amealhadas 
durante a instrução criminal e que por duas 
instâncias já foram valoradas  Revisão criminal 
indeferida (Revisão Criminal nº 0088364-
94.2013.8.26.0000, Rel. Des. Borges Pereira, j. em 
18/12/2014, v.u.).

REVISÃO CRIMINAL. Conhecimento, pois a 
alegada insuficiência de provas justifica incursão 
ao conjunto de demonstrativos para aferir-se se 
caso de contrariedade à evidência dos autos. 
Condenação por infringência ao artigo 33, 
“caput”, da Lei 11.343/2006. Inexistência de 
decisão contrária a texto expresso de lei ou a essa 
evidência. Absolvição por falta de provas. 
Inadmissibilidade. Hipótese na qual sólidas as 
provas de caráter material e da autoria. Ação 
revisional que não é meio apto à rediscussão 
correspondente. Ademais, não verificação de erro 
de fato ou de direito a atingir esse “decisum”. 
Pena e regime corretamente fixados. Portanto, 
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pedido que se julga improcedente (Revisão 
Criminal nº 0015691-69.2014.8.26.0000, Rel. Des. 
Encinas Manfré, j. em 26/02/2015, v.u.).

Revisão criminal. Roubo majorado pelo emprego 
de arma de fogo e pelo concurso de agentes. 
Pedidos que se revestem na intenção de reanálise 
das provas. Via inadequada. Ausência de prova 
para a condenação e redução das penas. 
Impossibilidade. Decisão que deve ser claramente 
oposta às provas coligidas. Hipótese que não se 
apresenta nos presentes autos. Mantida a 
condenação. Indeferimento (Revisão Criminal nº 
0202931-41.2013.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme 
de Souza Nucci, j. em 26/03/2015, v.u.).

REVISÃO CRIMINAL  TRÁFICO DE 
NTORPECENTES  Pedido de absolvição por 
decisão contrária à evidência dos autos  
IMPOSSIBILIDADE  Preliminar de nulidade 
afastada  Condenação que considerou toda a 
prova produzida nos autos  Ausência de prova 
nova  Regime adequado  Condenação mantida 
nos termos da sentença e do acórdão  Revisão 
Criminal não pode ser usada como segunda 
apelação ou mesmo para mero revolvimento do 
conjunto probatório  Recurso indeferido (Revis
ão Criminal nº 0166647-34.2013.8.26.0000, Rel. 
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. em 
24/03/2015, v.u.).

Por sua vez, no que diz respeito ao apenamento, 

tampouco comporta acolhida a presente revisão criminal.

O MM. Juiz afastou a incidência da causa de 

diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei nº 11.343/06, 

diante da notícia de que Wellington era o responsável pelo 
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“abastecimento” do bairro dos Pimentas em Guarulhos, o que se pode 

concluir examinando as fotografias de fls. 61/64, que apontam a 

existência de diversos objetos utilizados na preparação da droga para 

venda (fls. 165).

O órgão colegiado, a seu turno, em sede de 

apelação, asseverou que o apelante não faz jus à aplicação do redutor 

(...) visto que a expressiva quantidade de cocaína (11,125kg de cocaína 

em pó), aliada à apreensão de objetos utilizados na preparação da 

substância para comercialização (balança de precisão, prensa, várias 

cápsulas plásticas tipo “eppendorf” etc.), evidencia que ele se dedicava 

às atividades criminosas (fls. 208).

Verifica-se, portanto, em face das considerações 

enunciadas, que não era mesmo caso de se aplicar o benefício do 

parágrafo 4º do artigo 33 da lei nº 11.343/06, pois restou claro que o 

revisionando se dedicava às atividades criminosas.

Ademais, não há que se falar em reformatio in 

pejus. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao manter a não aplicação da 

referida causa de redução de pena, não inovou na fundamentação, mas 

apenas esclareceu os fatos considerados na sentença condenatória. E, 

não houve qualquer piora à situação do réu, pois sua pena foi mantida 

no mesmo patamar.

Do mesmo modo, inaplicável a benesse da delação 
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premiada, prevista no artigo 41 da lei nº 11.343/ 06, pois o suplicante 

em nenhum momento colaborou para o esclarecimento da verdade. Na 

fase inquisitiva optou por ficar silente relativamente à traficância (fls. 9) 

e, em juízo, negou a prática deste delito (fls. 168/169).

Não é demasiado lembrar, a propósito, que a pena 

só pode ser alterada pela via revisional quando contenha algum erro 

técnico, contrariando texto expresso da lei penal, ou quando, após a 

sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine 

ou autorize diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no 

art. 621, I e III, do CPP (RT 763/546).

No mesmo sentido, confira-se: RJDTACRIM 9/262 

e RT 761/641.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e 

INDEFIRO o pedido revisional.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR


		2015-10-08T18:45:14+0000
	Not specified




