
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Registro: 2016.0000745450

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 
0005231-86.2015.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é peticionário DIEGO 
SOARES FERREIRA.

ACORDAM, em 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a revisão. V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AMARO 
THOMÉ (Presidente), FRANCISCO BRUNO, CARLOS BUENO, SOUZA NERY, 
NUEVO CAMPOS, SÉRGIO COELHO, RACHID VAZ DE ALMEIDA E ROBERTO 
SOLIMENE.

São Paulo, 6 de outubro de 2016

LAURO MENS DE MELLO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Peticionário(a)(s): Diego Soares Ferreira

REVISÃO CRIMINAL  delação premiada  matéria não 
discutida nos autos originários  ausência dos requisitos para 
concessão do referido benefício.
REVISÃO CRIMINAL  ajuizamento para analisar se a decisão é 
contrária à evidência dos autos  ação que não se presta a tratar de 
suficiência ou insuficiência probatória  precedentes dos tribunais 
e orientação doutrinária  existência de prova sustentando a 
sentença condenatória, a majoração da pena pelo emprego da arma 
não apreendida, cuja tese já foi rebatida nos autos originários, e o 
regime mais gravoso  indeferida a revisional.

Ingressa o peticionário com a presente 
revisão criminal contra decisão transitada em julgado1, pedindo o 
reconhecimento da delação premiada2. Discute, ainda, a fixação da 
pena, pretendendo o afastamento da causa de aumento de emprego 
de arma e o abrandamento do regime.

Apensados os autos originários3, a douta 
Procuradoria Geral de Justiça opinou4 pela improcedência da revisão.

É o relatório.

Sustentou a defesa insuficiência probatória 
quanto ao crime de roubo duplamente majorado, a respeito de 
determinadas questões: delação premiada, reconhecimento do 
emprego de arma não apreendida e abrandamento do regime. 

1 Folhas 608
2 Folhas 19
3 Folhas 611
4 Folhas 24
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Portanto, fundamentou a revisão criminal no artigo 621, I, do Código 
de Processo Penal, pelo qual a decisão condenatória teria sido 
contrária à evidência expressa dos autos.

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 à prova dos autos, sob pena 
de se vulnerar por demais a segurança trazida pela coisa julgada.

É esta a lição que se extrai da doutrina de 
RENATO BRASILEIRO DE LIMA: “A expressão “evidência” deve ser compreendida 
como a verdade manifesta. Portanto, só se pode falar em sentença contrária à evidência 
dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, 
nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase 
investigativa. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto 
ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção 
ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto 
probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de 
revisão criminal. De fato, quando o artigo 621, I do Código de Processo Penal se refere à 
decisão contrária a evidência dos autos, exige a demonstração de que a condenação não 
tenha se fundado em uma única prova sequer. A expressão contra a evidência dos autos 
não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por 

insuficiência ou precariedade da prova” 5.

No mesmo sentido ensina GUILHERME DE 
SOUZA NUCCI: “Para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a 
decisão condenatória ofenda frontalmente as provas constantes dos autos”6

Inviável também 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”7.

Acerca do tema trata o Superior Tribunal 
de Justiça:

“1. Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve 

5 Manual de Processo Penal  3ª edição  Salvador  Editora Juspodivm  2015  pág. 1795.
6 Código de Processo Penal Comentado  11ª edição  São Paulo  Editora RT  2012  pág. 
1071.
7 Código de Processo Penal  6ª edição  São Paulo  Editora Saraiva  2014  pág. 1158.
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ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é 
que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na 
seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. 2. O 
acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se 
às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja 
manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou 
análise subjetiva das provas produzidas. 3. O Tribunal a quo, 
reexaminando o conjunto fático-probatório, acolheu o pedido 
revisional com fulcro na suposta insuficiência da prova da autoria, o 
que fere o sistema processual penal” 8.

De fato, a delação premiada não foi 
arguida e nem enfrentada nos autos.

O instituto da delação premiada, para ser 
aplicado, exige que o beneficiado integre quadrilha ou organização 
criminosa e que suas informações determinem a identificação dos 
demais integrantes. 

Ao que se infere das provas, o apelante foi 
processado unicamente por crime de roubo praticado em concurso de 
agentes com os três corréus. Em seu interrogatório judicial afirmou 
que recebeu o som de um rapaz que trabalha com ele, de nome 
Felipe. Afirmou ter conhecido Mateus na pizzaria e não conhecer os 
demais réus. Negou ter dito qualquer coisa na delegacia. 

E, de fato, segundo o policial civil Dimas9, 
na verdade o peticionário é que foi indicado pelo corréu Deivid e 
foram todos filmados pela câmera de vigilância, de forma que 
facilmente identificáveis pelos policiais que investigavam o caso. 
Ademais, não houve colaboração do réu com os policiais. Outro dos 
réus afirmou que a arma do crime estava na casa do peticionário, mas 
a mesma não foi encontrada, ou seja, o peticionário não indicou sua 
localização. A mera confissão informal não roborada em juízo não 
justifica a delação premiada, que é concedida em circunstâncias onde 
a colaboração é muito mais contundente e eficaz.

Para que mereça a premiação legal, 
recebendo redução da pena, o agente deve preencher, 
cumulativamente, todos os requisitos do artigo 13 da Lei 9.807/99.

8 STJ  AgRg no REsp 1295387 / MS  Rel. Min. Jorge Mussi  Quinta Turma  DJe 18/11/2014.
9 Folhas 289  audiovisual.
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Nos presentes autos, sequer ficou 
evidenciado haver associação ou organização criminosa a ser 
desbaratada. Não há qualquer prova de permanência ou estabilidade 
na reunião dos réus, levando a crer que o delito em testilha tratou-se 
de eventual acordo de vontades. Também não há provas de ter o réu 
ajudado na identificação de todos os réus, até porque, quando foi 
preso, foi sob indicação de outro réu que já se encontrava preso 
anteriormente. Além do mais, as câmeras de segurança já haviam 
facilitado a identificação dos demais roubadores, não preenchido o 
requisito legal de auxílio para dissolver quadrilha ou bando. Ademais, 
ao delatar apenas o réu Matias, indicou também o paradeiro de 
apenas parte da res furtiva. Não preenche, portanto, na íntegra, os 
requisitos para concessão da premiação por delação.

E, tampouco, aplica-se a Lei nº 
12.850/2013, que se refere especificamente a organização criminosa, 
que não é o caso dos autos.

Descabida, portanto, a delação premiada 
buscada.

Quanto ao afastamento da causa de 
aumento de emprego de arma, a tese foi enfrentada na sentença e 
afastada, aceitando que a descrição da arma pela vítima é suficiente 
para reconhecimento da majorante, quando a arma não for 
apreendida.

Como já dito anteriormente, não cabe na 
revisão criminal a rediscussão de tese já enfrentada e, diga-se, 
fundada na prova dos autos, sobretudo o narrado pelas vítimas 
Marcos10 e Faber11, que confirmaram terem os roubadores, inclusive 
o peticionário, utilizado arma para ameaçar a vítima.

O regime fechado também encontra-se 
fundado nas evidências dos autos, que demonstraram a 
periculosidade e culpabilidade exacerbada dos agentes, inclusive do 
peticionário, que praticaram o delito com emprego de arma de fogo, 
aumentando a reprovabilidade da conduta, sendo o regime fechado o 

10 Folhas 289  audiovisual.
11 Folhas 315  audiovisual.
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único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3º, c.c. 
artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime menos 
gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão de 
desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza o 
regime fechado. 

Este é o posicionamento do E. Superior 
Tribunal de Justiça:

“A estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, 
em caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta ser colocada no 
mínimo legal não torna obrigatória a fixação de regime menos 
severo, desde que, por meio de elementos extraídos da conduta 
delitiva, seja demonstrada a gravidade concreta do crime, de forma a 
autorizar a imposição de regime mais rigoroso do que aquele 
permitido pelo quantum da reprimenda”12.

“O emprego de arma na prática delitiva denota não só maior 
periculosidade do agente, mas também uma ameaça maior à 
incolumidade da vítima, sendo tal gravidade tão manifesta que não se 
requer maiores explanações para se descrever o óbvio”13.

Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA14, 
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para 
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta, 
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai 
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade 
suficientes para afastar os homens dos delitos')”.

Portanto, nada foi apontado que 
merecesse a alteração da condenação transitada em julgado.

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE 
a revisão.

LAURO MENS DE MELLO
Relator

Assinatura Eletrônica

12 STJ - HC 262.939/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior  j. 08/04/2014
13 STJ - HC 297886 / SP  rel. Min. GURGEL DE FARIA  J. 16/09/2014.
14 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella  
São Paulo: RT - § XXVIII  p. 92.
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