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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Revisão Criminal nº 0082189-84.2013.8.26.0000, da Comarca de 

São José do Rio Preto, em que é peticionário VALTER HAKUO 

MURAKAMI.

ACORDAM, em 2º 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 Exmo. 

Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente), IVAN SARTORI, 

GERALDO WOHLERS, LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA 

NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, CESAR MECCHI 

MORALES, EDISON BRANDÃO E LUIS SOARES DE MELLO.

São Paulo, 22 de março de 2016.

Euvaldo Chaib

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 35135

REVISÃO CRIMINAL nº 0082189-84.2013.8.26.0000

Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo nº 576.01.2004.047617-9)

Juízo de Origem: 5ª. Vara Criminal

Órgão Julgador: 2º Grupo de Direito Criminal

Peticionário: Valter Hakuo Murakami 

Corréus: Edinelson Tertuliano da Silva, Juliano José Rodrigues, Luiz Donizeti Gil, 

Mauricio Alberto Pereira, Sandra Maria da Silva e Jonas Martins de Arruda

Relator

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO DE EXTENSÃO DO ALCANCE DA DELAÇÃO 

PREMIADA E REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL  APLICADA NO CURSO DA 

AÇÃO PENAL – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE DA 

SENTENÇA COM A PROVA DOS AUTOS OU DE DESCOBERTA DE 

CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA 

PENA – É INADMISSÍVEL O MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL PARA O MERO 

FIM DE REDISCUTIR TESES ENFRENTADAS NO PROCESSO-CRIME, CUJO 

JULGAMENTO FOI ACOBERTADO PELO MANTO DA COISA JULGADA – CRIMES 

DE QUADRILHA E DIVERSOS ESTELIONATOS DESCORTINADOS PELOS 

ÓRGÃOS POLICIAIS – DELAÇÃO PREMIADA DO PETICIONÁRIO CONSIDERADA 

NO CÁLCULO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE MERA REAPRECIAÇÃO DO 

QUANTUM FIXADO NA REDUÇÃO E DA CONCLUSÃO PELO CONCURSO DE 

CRIMES POR CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA DO PETICIONÁRIO – 

DESCABIMENTO DO PERDÃO JUDICIAL – REVISÃO CRIMINAL QUE SE 

INDEFERE.

VOTO DO RELATOR

VALTER HAKUO MURAKAMI requer REVISÃO 

CRIMINAL objetivando rever a r. sentença de primeiro grau 

proferida nos autos do Processo nº 1266/2004, que tramitou 

perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO 
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PRETO, da lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Tatiana 

Pereira Viana Santos, confirmada por Venerando Acórdão deste 

Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 2446/2457) e que o condenou, 

como incurso no art. 288, caput; art. 171, caput, c.c. o art. 71, 

por dezessete vezes (referente aos estelionatos praticados de 

outubro a novembro de 2004); bem como incurso no art. 171, 

caput, c.c. o art. 71, caput, por nove meses (referentes aos 

estelionatos praticados de agosto a setembro 2004), tudo 

combinado com o art. 69, todos do Código Penal, e c.c. com o 

art. 14 da Lei nº 9.807/99, à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) 

mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao 

pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa fixados no mínimo 

legal (fls. 15/139 do apenso).

Pretende o peticionário a extensão dos 

benefícios da delação premiada, com a concessão de perdão 

judicial ou, ao menos, a fixação da fração máxima de redução 

prevista na Lei nº 9.807/99, e, subsidiariamente, a redução das 

penas, afastando-se o concurso material de crimes entre os 

estelionatos, reconhecendo-se a continuidade delitiva entre 

todos os delitos patrimoniais. 

Requisitados e apensados os autos originais, o 

douto Procurador de Justiça Dr. João Eduardo Xavier de Freitas 

opina pelo indeferimento do pedido revisional (fls. 177/180).

É o relatório.

Cuida-se de Revisão Criminal que visa à 

desconstituição da res judicata exclusivamente para que o 

peticionário obtenha a concessão do perdão judicial ou a 

redução das penas, seja pela extensão dos efeitos da delação 

premiada, seja pelo afastamento do concurso material de 

crimes.

Depreende-se, pois, do teor das razões que 
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fundamentam a presente revisão que o objeto da ação se limita 

à rediscussão e reanálise de matérias já apreciadas pelo Poder 

Judiciário, encerradas com o trânsito em julgado da 

condenação.

O peticionário fundamenta o manejo da 

presente ação com o permissivo do art. 621, inciso I, do Código 

de Processo Penal, mas limita-se a rediscutir a dosimetria 

penal aplicada, matéria amplamente enfrentada no curso da 

ação penal que se pretende rever e reapreciada no julgamento 

do apelo interposto perante esta Corte Bandeirante em insigne 

voto de lavra do ilustrado Desembargador SOUZA NERY (ACR 

nº 924.476-3).

A ação revisional tem como pressuposto 

precípuo o reexame de decisão condenatória acobertada pelos 

efeitos da coisa julgada apenas quando existente erro 

judiciário; não se presta a provocar nova manifestação desta 

Colenda Corte para que os fatos que conduziram à condenação 

do peticionário ou os critérios que nortearam o cálculo das 

penas sejam simplesmente revistos por vias oblíquas, seja por 

mudança de interpretação jurisprudencial, mero 

inconformismo com o decisum ou outra hipótese não abarcada 

pelo permissivo legal do art. 621 da Lei Processual Penal.

Não por outro motivo, o provimento da ação 

demanda o cotejo expresso entre alguma das hipóteses 

taxativas de cabimento e sua manifesta ocorrência, fator 

corolário da preservação dos efeitos da coisa julgada e da 

segurança jurídica. 

Pese ao inconformismo do peticionário, não 

houve descoberta de circunstância após o julgamento do feito 

que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

As mesmas razões que fundamentam o pleito 
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ora propugnado eram existentes à época do curso da ação 

penal subjacente e foram sopesados pelos Magistrados nas 

prestações jurisdicionais prolatadas.

Na hipótese, a persecução penal foi instaurada 

porque o revisionando se associou em quadrilha a outros sete 

agentes para praticarem uma série de crimes de estelionato em 

São José do Rio Preto.

Para isso, o peticionário et caterva 

constituíram uma empresa de fachada e, dissimulando atos de 

comércio regulares, adquiriram uma miríade de bens e 

mercadorias ligados à área de produtos agrícolas e insumos, 

realizando pagamentos com cheques sem provisão de fundos.

O intuito do bando era angariar ilicitamente 

até o dia 08/11/2004 o maior número possível de bens para, 

na citada data, carregar todos os bens situados na empresa 

em caminhões e negociá-los em outras praças por preço bem 

inferior ao praticado no comércio.

No bojo da suciata, chegara a locar imóvel e 

veículos e adquiriram bens para dissimular a regularidade do 

negócio, como combustível para automotores, tudo sem saldar 

o débito devido.

O crime veio a descortino um dia antes da 

data projetada para o esvaziamento do local, quando 

funcionários e fornecedores, com pagamentos em atraso, 

desvendaram a intenção dos membros da associação 

criminosa e noticiaram o fato à Autoridade Policial, que, no 

local, impediu a saída de parte dos bens e a evasão de alguns 

dos envolvidos, tendo outros empreendido fuga no dia anterior.

Os membros do bando chegaram a 

movimentar, em valores da época, cerca de um 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo acarretado 
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expressivos prejuízos a diversos comerciantes e mercadores, 

muitos com pequenas provisões financeiras. O peticionário 

colaborou no curso das investigações, contribuindo para a 

identificação de alguns asseclas, bem como auxiliou na 

recuperação de parte dos bens, embora tal parcela tenha sido 

deveras baixa.

Ao que verte dos autos, o peticionário era o 

verdadeiro líder do bando, tal como registrado pelo 

Desembargador SOUZA NERY, que registrou: “Em desfavor de 

VALTER também incide a agravante prevista no artigo 62 (I) do 

Código Penal. Era, segundo a prova carreada, o chefe do bando. 

O dinheiro arrecadado ficava em seu poder. Era quem 

gerenciava de fato os negócios” (fls. 2456).

Diante deste cenário, é patente o 

descabimento da Ação Revisional que se limita, como 

registrado, à reapreciação do calibre penal aplicado.

Ad argumentandum tantum, vê-se, de pronto, 

descabido o pleito para a concessão do perdão judicial. O 

parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.807/99 prevê que “a 

concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade 

do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e 

repercussão social do fato criminoso”.

O alto grau de censura que permeou as 

circunstâncias do fato, a condição de líder do bando, a 

gravidade e repercussão social, máxime se considerados todos 

os prejudicados pela ação do bando (fornecedores, pequenos 

empresários, funcionários etc.) são refratários ao beneplácito 

almejado.

Tais foram as mesmas conclusões que 

nortearam a fixação da fração de redução no julgamento da 

ação penal, assim como foi expressamente tratado o ponto 
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atinente ao concurso material de crimes, erigindo-se, com 

acerto, a melhor jurisprudência que entende desclassificada a 

continuidade se a prática das ações delitivas são perpetradas 

em interregno temporal superior a 30 dias, como no caso sub 

examine.

Frise-se que com o trânsito em julgado da 

condenação a reanálise dos critérios de dosimetria pressupõe 

latente contrariedade a texto expresso da lei penal ou a 

descoberta de circunstância que determine ou autorize 

diminuição especial da pena, nos terminantes preceitos do 

Código de Processo Penal.

Não se presta a presente ação a determinar 

que esta Corte Bandeirante se debruce sobre os fundamentos 

que nortearam a dosimetria penal para arbitrar se outro 

poderia ter sido o remate, segundo critérios subjetivos de 

interpretação, sob pena de se incorrer em grave deturpação da 

coisa julgada material.

Diante do exposto, pelo meu voto, indefere-se 

a revisão criminal.

EUVALDO CHAIB

Relator
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