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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 
0128054-67.2012.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário 
ANDRE LUIZ RAMOS.

ACORDAM, em 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a revisão para reduzir a pena de André Luiz Ramos em relação ao 
delito de extorsão mediante sequestro, fixando-a em 12 anos, 05 meses e 10 dias de 
reclusão e em 19 anos, 11 meses, 05 dias de reclusão e 17 dias-multa para ambos os 
delitos, pelo concurso material com o delito de roubo, mantendo-se no mais a 
decisão prolatada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN, 
LOURI BARBIERO, GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI JUNIOR, 
FERNANDO SIMÃO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA E REINALDO 
CINTRA.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016

LAURO MENS DE MELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Peticionário(a)(s): André Luiz Ramos (André Luís Ramos)

REVISÃO CRIMINAL  pedidos de fixação da pena-base 
no mínimo legal, diminuição da pena decorrente da delação 
premiada, absorção do roubo pelo delito de extorsão 
mediante sequestro e o aumento no mínimo pelas 
majorantes do roubo  pedidos que, com exceção da 
delação premiada não merecem guarida, pois encontram 
guarida no texto de lei e nos autos  delação premiada que 
se mostra presente no caso  acusado que indicou o local do 
cativeiro propiciando a libertação da vítima, de modo que a 
delação atingiu seu objetivo, sendo obrigatória a redução  
julgada parcialmente procedente a revisão criminal para 
aplicar a delação premiada, reduzindo-se a pena deste 
crime.

Ingressa o peticionário com a 
presente revisão criminal contra decisão transitada em julgado1, 
alegando2 ser cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, a 
diminuição da pena decorrente da delação premiada, a absorção 
do roubo pelo delito de extorsão mediante sequestro e o 
aumento no mínimo pelas majorantes do roubo.

Apensados os autos originários, a 
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou3 pela improcedência 
da revisão.

É o relatório.

1 Folhas 954  5º vol. 
2 Folhas 10.
3 Folhas 19.
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Sustentou-se que a revisão criminal é 
contrária ao texto expresso de lei.

A presente ação tem por objetivo 
desconstituir a coisa julgada e reanalisar a questão, de modo 
que por ser a coisa julgada um dogma emanado da segurança 
jurídica, apenas pode ser rescindida em situações excepcionais, 
quando de fato a decisão apresenta contrariedade flagrante ao 
texto expresso de lei, sob pena de se vulnerar por demais a 
segurança trazida pela coisa julgada.

Desta feita, inviável a revisão criminal 
para trazer aos autos pontos já discutidos como preceitua FAUZI 
HASSAN CHOUKR: “A mera discussão jurídica de temas já aventados na ação 
original não enseja o reconhecimento do fundamento deste artigo”4.

Acerca desta hipótese preceitua 
Renato Brasileiro de Lima: “Para fins de cabimento da revisão criminal, a 
expressão “sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal” é 
compreendida pela doutrina como uma contrariedade frontal, inequívoca”, patente. 
Assim, uma interpretação razoável de determinado dispositivo legal, ainda que 

controvertida, não autoriza a desconstituição da coisa julgada”5. 

Exposto isto, analisemos os pleitos.

Majorou-se a pena-base em um 
terço6 dadas as circunstâncias de maior gravidade, vez que a 
vítima passou 36 dias em cativeiro, alguns deles amordaçada, 
amarrada e com os cabelos cortados. Assim, embora a restrição 
da liberdade seja elementar do delito, tal se deu de maneira 
especialmente intensa e com duração além da suficiente para 
caracterizar o crime. Portanto, demonstra-se plenamente 
adequado o aumento perpetrado.

Igualmente incabível também a 
consunção do roubo pela extorsão mediante sequestro.

4 Código de Processo Penal  6ª edição  São Paulo  Editora Saraiva  2014  pág. 1158.
5 Manual de Processo Penal  3ª edição  Salvador  Editora Juspodivm  2015  pág. 
1793.
6 Folhas 939.
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Apenas há que se reconhecer a 
consunção quando um delito é meio necessário para a prática de 
outro e, cediço que o roubo não é meio necessário para a prática 
da extorsão. Ainda que tenham se dado no mesmo contexto, a 
subtração dos diversos bens da forma como se deu não é 
condição para a extorsão. Em verdade, a associação criminosa 
existente aproveitava-se das duas situações para praticar ambos 
os delitos no mesmo contexto, tanto que foi reconhecido o 
concurso formal.

Por fim, mostra-se adequado o 
aumento fixado além do mínimo para as majorante relacionadas 
ao roubo. 

Trata-se de delito praticado em seis 
pessoas e os crimes praticados com emprego de arma de fogo 
consoante consta da denúncia7. 

Embora o número de causas, por si 
só, não autorize exasperação, não se pode olvidar que roubo 
praticado em concurso de agentes, com divisão de tarefas, 
indica maior reprovabilidade em face do maior ataque ao bem 
jurídico protegido, integridade física e psíquica do agente, 
dificuldade a defesa da vítima. 

Neste sentido é o entendimento do 
Pretório Excelso.

“A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 
18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o 
que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada 
criminosa” 8.

Ademais, foi usada arma de fogo.

Quanto ao uso de arma de fogo, para 
tipificar-se a causa de aumento basta o emprego de arma, 
servindo para tanto arma imprópria. 

7 Folhas 02 e 03.
8 STF  HC nº 113383  DF  rel. Ricardo Lewandowski  j. 30/10/2012.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Revisão Criminal nº 0128054-67.2012.8.26.0000 - Campinas - VOTO Nº  11194
 5/7

Comentando a matéria afirma JOSÉ 
HENRIQUE PIERANGELI9 que “evidentemente, para fins de tipificação da 
conduta incriminada, embora não o diga a lei, não é válida apenas o conceito de 
arma própria, isto é, todo instrumento especificamente destinado ao ataque e à 
defesa (...) Uma interpretação mais adequada à proteção do bem jurídico tutelado 
levou a doutrina e jurisprudência a ampliar o conceito de arma para abranger 
também o pedaço de madeira, materiais inflamáveis e corrosivos, chave de fenda, 
tesoura, machado, foice, alfanje, martelo etc. Destarte, para o conceito de arma, no 
sentido de que lhe empresta a lei penal, basta que tal instrumento possa obstar, ou 
ao menos diminuir, qualquer reação da vítima”.

Portanto, o fato de ser utilizada de 
arma própria na prática do crime indica maior reprovabilidade, 
visto ficar patente o maior risco ao bem jurídico protegido 
integridade física. 

Não se alegue ocorrência de bis in 
idem, visto que embora arma seja elementar, o uso de uma arma 
de maior ofensividade possibilita a exasperação da pena.

A circunstância de, entre as armas 
próprias, utilizar-se de arma de fogo, de maior poder vulnerante, 
também indica maior reprovabilidade, indicando a necessidade 
de um aumento acima do mínimo.

Tanto assim que leciona GUILHERME 
DE SOUZA NUCCI10: “a arma própria, como revólver, pistola, espingarda, 
pode levar a um acréscimo superior a um terço”.

Portanto, de rigor a mantença do 
aumento efetuado.

Analisemos, por fim, a questão 
atinente à delação premiada.

Nota-se dos autos que o acusado ao 
ser preso, admitiu a prática delitiva, mencionou a participação de 
outros comparsas e indicou o exato local do cativeiro onde foi 
encontrada a vítima Patrícia com a integridade preservada e 

9 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial  São Paulo: Revista dos Tribunais  
2005  p. 378.
10 Código Penal Comentado  12ª ed.  p. 807.
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outro comparsa, José Aparecido, responsável por guardar o 
local11.

Ademais, na própria sentença se 
reconheceu que ao ser preso André indicou o local do cativeiro, 
propiciando a libertação da vítima12.

Portanto, comprovado que da 
colaboração do acusado decorreu a libertação da sequestrada.

Tendo havido libertação da vítima, 
como ocorreu no presente caso, decorrente da delação, não há 
como deixar de aplicar a diminuição.

Neste sentido esclarece CEZAR 
ROBERTO BITENCOURT ao expor que “a delação premiada constante do 
§ 4º do artigo 159 é causa de obrigatória redução de pena, desde que o crime tenha 
sido cometido em concurso de pessoas e a contribuição do delator seja eficaz, isto 
é, leve a efetiva libertação da vítima sequestrada. A delação, no entanto, está 
vinculada à efetiva libertação da vítima, ou seja, é indispensável a relação de causa 
e efeito”13.

No mais, a delação se deu de 
maneira voluntária, o que basta. Irrelevante para fins de 
caracterização de tal instituto que tal tenha se dado quando 
André estava preso, pois não se exige que seja espontânea.

Portanto, de rigor a redução. Como 
tal se deu apenas depois da prisão de André, o que retira a 
iniciativa de espontaneidade do réu, de rigor a redução em 
apenas um terço.

Destarte, em tendo o acórdão fixado 
a pena de 18 anos e 08 meses de reclusão14, reduzo-a em um 
terço, fixando-a em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em 
relação à extorsão mediante sequestro, mantendo-se no mais a 
decisão proferida. Desta feita, somando-se esta pena da 
11 Folhas 68.
12 Folhas 741.
13 Tratado de Direito Penal  10ª edição  Volume 03  São Paulo  2014  pág. 169 
14 Folhas 940.
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extorsão mediante sequestro com a do roubo que não foi 
alterada, havendo concurso material, chega-se ao total de 19 
anos, 11 meses, 05 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Ante o exposto, julga-se 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a revisão para reduzir a pena 
de André Luiz Ramos em relação ao delito de extorsão mediante 
sequestro, fixando-a em 12 anos, 05 meses e 10 dias de 
reclusão e em 19 anos, 11 meses, 05 dias de reclusão e 17 dias-
multa para ambos os delitos, pelo concurso material com o delito 
de roubo, mantendo-se no mais a decisão prolatada.

LAURO MENS DE MELLO
Relator
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