
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 54633/2013 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DE PEDRA
PRETA

REQUERENTE: EMÍLIO AUGUSTO FERRAZ

Número do Protocolo: 54633/2013
Data de Julgamento: 05-12-2013

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3 –

IMPOSSIBILIDADE – DECISUM CONFIMADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA –

AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO PODE

SER USADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL PARA REVER CRITÉRIOS

ADOTADOSNA DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

A revisão criminal destina-se apenas a corrigir erro judiciário e não a

rever uma decisão que foi contrária ao réu, haja vista não se tratar de sucedâneo

recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento,

garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida

sua pena.
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REQUERENTE: EMÍLIO AUGUSTO FERRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Turma:

Emílio Augusto Ferraz ajuizou a presente revisão criminal,por meio do

procurador habilitado, Dr. Francisco Antônio Torrecilhas, apontando como alvo a r. sentença de

fls.136/142 proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, na Ação Penal nº 51/2011, na

qual lhe fora imposta pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser

cumprida em regime inicialmentefechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, em face da prática do

crime tipificadono art. 33, caput , c/c artigo 40, incisoV,ambos da Lei 11.343/06.

Vindica a procedência da revisional a fim de que “seja reconhecido o

direito de redução da pena em 2/3 na aplicação da pena, considerando a primariedade do

recorrente e não se dedique a atividades criminosas nem integra organização criminosa, é de

rigor a redução em seu máximo percentual, sob pena de estar incorrendo em duas penas sobre

um mesmo fato gerador (...)” (sic- fl.15)

A inicialveio instruída com os documentos de fls. 16/158.

À fl. 163 requisitei os autos originais e determinei que após, fosse dada

vista a Procuradoria Geral de Justiça.

A douta Procuradoria Geral de Justiça acostou seu parecer às fls.

173/177, da lavra do i. Procurador de Justiça designado, Dr. Amarildo Cesar Fachone opinando

pela improcedênciado pleito revisionalnos seguintes termos:

“Revisão Criminal – Ação revisional em tráfico de drogas visando à

aplicação da redução da pena na fração de 2/3 (dois terços) – Utilização

da revisão criminal como sucedâneo de recurso de apelação –

Inadmissibilidade – Tese já analisada pela Segunda Câmara Criminal

Fl. 2 de 6



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 54633/2013 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DE PEDRA
PRETA

desta Corte – Desvirtuamento da ação revisional como instrumento de

correção do erro judiciário– Pela improcedênciada revisional.”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 04 de outubro de 2013.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como visto, Emílio Augusto Ferraz propôs a presente ação revisional

porque pretende que “seja reconhecido o direito de redução da pena em 2/3 na aplicação da

pena, considerando a primariedade do recorrentee não se dedique a atividades criminosas nem

integra organização criminosa, é de rigor a redução em seu máximo percentual, sob pena de

estar incorrendo em duas penas sobre um mesmo fato gerador (...)” (sic- fl.15).

Pois bem, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, será

admitida a revisão criminalnos processos findos quando: a sentença condenatória for contrária a

texto expresso de lei ou a prova dos autos (I); se fundar em depoimentos, exames ou

documentos comprovadamente falsos (II); ou forem descobertas, após a sentença, novas provas
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de inocênciaou de circunstânciaque determine ou autorize diminuiçãoda pena (III).

Traz tal artigo um rol taxativo, haja vista não ser o objetivo da revisão

permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de

ser absolvido ou de ter reduzida sua pena, mas sim de assegurar-lhe a correção de um erro

judiciário. Então, no que toca à revisão proposta com o único fim de alterar a pena imposta,

como ocorre na hipótese, vale transcrever a lição de Guilhermede Souza Nucci:

"(...) entendemosser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou o

texto expresso da lei penal (...) ou a evidência dos autos (...). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da

pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular. A

revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária, justamente o

processoque envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença - ou o acórdão - não

há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada. Nessa ótica: TJSP - 'constitui prática

desaconselhável em revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena imposta, salvante os casos

excepcionais de explícita injustiça, ou de comprovado erro ou inobservância de técnica no processo

dosimétrico.' (Revisão Criminal 265269-3, Rel. Gonçalves Nogueira, 08.06.200, JUBI 52/00)" (Código

Processual Penal Comentado, 9ª ed., Ed. RT, p. 1008).

In casu, destaco que após minuciosa análisedos autos fica evidente que a

presente revisão criminalnão se destina a corrigir erro judiciário,mas, simplesmentea rever uma

decisão contrária aos interesses do réu, no que toca à redução da pena utilizada na condenação,

o que não se pode permitir.

Ademais, a matéria objeto desta revisão criminal foi exaustivamente

apreciada pela Segunda Câmara Criminal, que decidiu à unanimidade, pelo improvimento do

recurso, ementado da seguinte forma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO –

INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE –

ALEGAÇÃO DEPOIS DE PROLATADA A SENTENÇA – MATÉRIA PRECLUSA – PRELIMINAR

REJEITADA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DOS

TESTEMUNHOS DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS – MATERIALIDADEE AUTORIA DEVIDAMENTE

COMPROVADAS – ALMEJA APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL –

IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS EM SUA MAIORIA –

PLEITEIA QUE A CAUSADE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006 SEJA
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APLICADA EM SEU PATAMARMÁXIMO – INOCORRÊNCIA – GRANDE QUANTIDADE DA

DROGA APREENDIDA – PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA – CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE

AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V DO REFERIDO DIPLOMA - INTERESTADUALIDADE –

ALTERAÇÃODE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – INAPLICABILIDADE – ÓBICE LEGAL

APLICÁVEL (ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É escorreita a

diminuição da pena pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em 1/6 (um sexto), dado que desfavorecemo

agente a quantidade e a qualidade de droga (...)” (sic – fls.92/93) – (grifei)

Assim, resta evidenciado que a presente revisão não traz qualquer

fundamento novo que pudesse autorizar o reexame pretendido, mas, tão somente, reitera tese já

julgada na Ação Penal nº 51/2011, o que não deve ocorrer, em respeito à coisa julgada, sob pena

de tornar a revisão criminaluma abertura para a terceira instânciade julgamento.

Neste sentido:

“HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVADE HOMICÍDIO. PENA DITA FIXADA DE MANEIRA

EXACERBADA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. PETICIONÁRIO

ASSISTIDO DURANTE TODO O FEITO POR DEFENSOR DATIVO. DIREITO À ISENÇÃO DAS

CUSTAS.– (...).- A revisão criminal destina-seapenas a corrigir erro judiciário e não a rever uma decisão que

foi contrária ao réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira

instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou de ter reduzida sua

pena.(...)” (TJ-SP - Revisão Criminal 1.0000.11.053447-6/000- TJ-SP , Des. Duarte de Paula – 3º Grupo de

Câmaras Criminais- data de julgamento: 18/02/2013) – (Grifei)

Pelas razões expostas, julgo improcedente a presente revisão criminal.

É como voto.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER

FILHO (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (Revisor), DES. JUVENAL PEREIRA DA

SILVA (1º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA (3º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (4º Vogal), DES. MARCOS

MACHADO (5º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (6º Vogal) e DES. GILBERTO

GIRALDELLI (7º Vogal), proferiu a seguinte decisão: JULGARAM A REVISIONAL

IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORRONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADORDE JUSTIÇA
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