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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 
0018582-29.2015.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é peticionário JOAQUIM 
ALVES DA SILVA.

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 Exmos. Desembargadores CAMILO 
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO, LUIS SOARES DE MELLO, EUVALDO 
CHAIB, IVAN SARTORI, GERALDO WOHLERS, LUIZ ANTONIO CARDOSO, 
TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO E CESAR MECCHI 
MORALES.

São Paulo, 23 de agosto de 2016

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Revisão Criminal nº 0018582-29.2015.8.26.0000

Comarca: Guarulhos

Peticionário: Joaquim Alves da Silva

Voto nº 17596

REVISÃO CRIMINAL  Extorsão mediante sequestro  ALEGAÇÃO DE 
QUE A CONDENAÇÃO FOI CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS 

 Inocorrência  Condenação lastreada nos seguros elementos de 
convicção coligidos  Delito formal que se consuma com a privação da 
liberdade da vítima  Delação premiada não configurada  Peticionário 
que negou a prática dos fatos em juízo  Revisão indeferida.

Vistos.

Joaquim Alves da Silva e Leandro de Carvalho 

Nardi foram condenados, pela r. sentença da 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Guarulhos, a pena de 14 anos de reclusão, em 

regime inicial fechado, como incurso no art. 159, § 1º, do 

Código Penal (fls. 458/465 dos autos originários). 

Os réus apelaram, tendo o v. acórdão da 5ª 

Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Rui, com a 

participação dos Des. Juvenal Duarte e José Damião Pinheiro 

Machado Cogan, negado provimento aos recursos (fls. 

526/537 dos autos originários).

Interposto recurso Especial pelos sentenciados, 

este não foi admitido pelo Presidente da Seção Criminal do 

Tribunal de Justiça, Des. Antonio Carlos Tristão Ribeiro (fls. 
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565/567 dos autos originários).

Houve interposição de Agravo de Instrumento, 

tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça não conhecido 

do recurso, transitando em julgado tal decisão (fls. 624/625 e 

632 dos autos originários).

Pela presente via revisional, ajuizada com fulcro 

no art. 621, I, do Código de Processo Penal, o requerente 

pleiteia a absolvição, ao que se depreende, por insuficiência 

probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, 

postula a redução da pena por ter colaborado para a soltura 

do refém, “o que caracterizaria sua desistência voluntária ou 

o arrependimento eficaz”.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça 

é pelo não conhecimento do pedido e, no mérito, pelo 

indeferimento (fls. 37/43).

É o relatório.

Diante do imperativo de segurança jurídica, a 

desconstituição da coisa julgada afigura-se exceção em nosso 

ordenamento, resguardando a lei a possibilidade de revisão da 

sentença criminal apenas nas hipóteses por ela previstas, 

uma vez que, do contrário, restariam infindáveis as 

rediscussões das condenações judiciais.

Dispõe o Código de Processo Penal:

 “Art. 621. A revisão dos processos findos 

será admitida:
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I  quando a sentença condenatória for 

contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência 

dos autos;

II  quando a sentença condenatória se 

fundar em depoimentos, exames ou documentos 

comprovadamente falsos;

III  quando, após a sentença, se 

descobrirem novas provas de inocência do condenado 

ou de circunstância que determine ou autorize 

diminuição especial da pena.” 

O rol taxativo do art. 621 do Código de Processo 

Penal encerra as possibilidades de ajuizamento de revisão 

criminal, impedindo o uso do instituto naqueles casos em que 

se busca tão somente oportunidade para ventilar argumentos 

não expostos no momento oportuno, substitutivo de apelação 

não interposta ou reexame da matéria em terceira instância 

não prevista pelo ordenamento.

Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza 

Nucci: 

“o acolhimento de pretensão revisional, na esfera 

criminal há de ser excepcional, pois o que se pretende 

é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição 

ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir 

cristalina nos autos, sem a necessidade de 

interpretação duvidosa ou análise puramente 

subjetiva das provas” (Código de Processo Penal 

Comentado, 9ª ed, Ed. RT, p. 1007, item 10).  

E como é sabido: “A fundamentação baseada 

apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Revisão Criminal nº 0018582-29.2015.8.26.0000 - Guarulhos - VOTO Nº 5/7

Tribunal a proferir juízo absolutório, vez que a situação não se 

identifica com o alcance do disposto no art. 621, I, do CPP, que 

exige a demonstração de que a condenação não se fundou em 

uma única prova sequer” (STJ, REsp 1078152/SP, 5ª Turma, 

Rel. Arnaldo Esteves de Lima, DJe 03.08.2009).

No caso em tela, a rigor, a revisão não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei, porém 

será conhecida em apreço à regra constitucional da ampla 

defesa, razão pela qual não se atende a preliminar aventada 

pela douta Procuradoria. 

O peticionário e Leandro foram condenados, 

porque, no dia 23 de agosto de 2007, por volta das 10h, na 

Rua Doutor Ramos de Azevedo, nº 112, Centro, comarca de 

Guarulhos, agindo em concurso com outras 06 pessoas não 

identificadas, sequestraram Antônio Darci Panocchia, com o 

fim de obter para si ou para outrem, qualquer vantagem, 

como condição ou preço do resgate.

 

Tal condenação teve por respaldo o seguro 

reconhecimento efetuado pela testemunha presencial João 

Carlos Pannocchia que perseguiu um dos veículos utilizados 

na ação criminosa (Palio/Weekend azul), o qual era dirigido 

justamente pelo peticionário, a fim de dar cobertura aos 

comparsas que pilotavam o automóvel no qual estava a vítima 

(fls. 169/170 dos autos originários). 

E, como a vítima estava sendo levada em carro 

diverso do pilotado pelo requerente, por óbvio, não teve 

condições de reconhecê-lo. Ela ouviu, porém, um dos agentes 
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ao telefone dizer: “Joaquim, eu não vou soltar” (fls. 167 dos 

autos originários). 

O ofendido também relatou que os agentes 

mencionavam, a todo momento, que queriam dinheiro, 

circunstância que preenche o tipo penal em tela, valendo 

lembrar que, por se tratar de delito formal, se consuma com a 

privação da liberdade da vítima, sendo, assim, prescindível a 

efetiva obtenção da vantagem ilícita.

No mais, pueril a negativa do peticionário.

Os investigadores de polícia narraram que, em 

abordagem ao veículo dirigido pelo requerente, localizaram 

uma metralhadora R-15 entre o banco do motorista e o do 

passageiro, à vista, portanto, de todos os ocupantes. Houve 

apreensão, ainda, de camisas com inscrição da Polícia Civil, 

giroflex e uma touca ninja. Mas não é só. Conduzido 

juntamente com Leonardo à base do GARRA, eles não só 

confessaram a prática dos fatos, como concordaram em ligar 

para os demais agentes, pedindo a libertação da vítima, sendo 

que tal incumbência recaiu sobre o próprio peticionário. Com 

efeito, cerca de meia hora depois, ela foi libertada (fls. 

183/185 dos autos principais).

Como se nota, os elementos de convicção 

amealhados são robustos pela condenação, não havendo 

espaço para se cogitar da absolvição.

Igualmente, descabido o reconhecimento da 

delação premiada, porquanto um dos requisitos elencados no 
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art. 159, §4º, do Código Penal é que o concorrente denuncie o 

crime à autoridade, o que não ocorreu no presente caso, pois 

os agentes foram interceptados pelos policiais e, por 

consectário lógico, não configurados também a desistência 

voluntária nem o arrependimento eficaz. Ademais, o 

peticionário negou a prática dos fatos em juízo, pouco 

colaborando para a identificação dos demais agentes.

Enfim, não se vislumbra a acenada decisão 

contrária à evidência dos autos.

Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro o pedido 

revisional.

CAMILO LÉLLIS 

     Relator
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