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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão 

Criminal nº 0059622-25.2014.8.26.0000, da Comarca de 

Jundiaí, em que é peticionário TIAGO JONATAS DAMASCENO.

ACORDAM, em 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"Julgaram procedente o pedido de revisão, nos termos do v. 

acórdão. Por conseguinte, dever-se-á expedir correspondente 

alvará de soltura clausulado em favor desse requerente, 

salvo se, por outro motivo, necessário se o manter 

custodiado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Presidente), 

GUILHERME DE SOUZA NUCCI, POÇAS LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, 

NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E 

LEME GARCIA.

São Paulo, 15 de dezembro de 2015.

Encinas Manfré
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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REVISÃO CRIMINAL 0059622-25.2014.8.26.0000.
COMARCA: JUNDIAÍ.
RQTE.  : TIAGO JONATAS DAMASCENO.
VOTO 22.589.

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. Conhecimento, pois a 
alegada insuficiência de provas justifica 
incursão ao conjunto de demonstrativos para 
aferir-se se caso de contrariedade à 
evidência dos autos. Condenação por 
infringência ao artigo 157, §3º, do Código 
Penal. Prova material sólida. Porém, 
inexistência de necessária segurança para 
reconhecimento da participação do 
peticionário na prática desse crime. 
Ausência de demonstrativos colhidos sob o 
crivo do contraditório a esse respeito. 
Revisionando que não fora reconhecido em 
Juízo. Declaração de corréu beneficiado por 
delação premiada que afastou o envolvimento 
desse requerente no cometimento dessa 
infração penal. Depoimentos de testemunhas 
arroladas pela defesa que também são de 
consideração. Negativa de autoria por esse 
peticionário que se ajusta ao conjunto 
probatório. Hipótese na qual se verifica 
estivesse a condenação desse revisionando 
contrária à evidência dos autos. 
Desconstituição do acórdão que se impõe. 
Inteligência dos artigos 621, I, e 626, 
“caput”, do Código de Processo Penal.  
Absolvição do requerente que, assim, é de 
rigor. Pedido julgado procedente, portanto.

  

Trata-se de revisão requerida por Tiago 

Jonatas Damasceno (folhas 2 a 18) em relação à 

respeitável sentença e ao venerando e correspondente 
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acórdão (folhas 1.094/1.109 e 1.498/1.512, 

respectivamente, do sexto e oitavo volumes dos autos 

apensados) pelos quais condenado por infringência ao 

artigo 157, §3º, do Código Penal a cumprir trinta (30) 

anos de reclusão, regime inicial fechado, e a pagar 

multa a ser calculada em dez (10) dias, observados 

padrões menores.

Esse peticionário, com efeito, alegou, 

em suma, o seguinte: a) estar essa condenação 

contrária à evidência dos autos; b) não haver 

comprovação a respeito da respectiva participação 

nesse imputado delito; c) serem de consideração as 

provas novas ora apresentadas a propósito de suposta 

“extorsão” sofrida por ele, revisionando, e promanada 

de investigador de Polícia; d) por sinal, serem 

ilícitas as provas colhidas, porquanto fora “vítima de 

uma perseguição policial”; e) haver gravado a entrega 

do numerário exigido por esse servidor público 

mediante câmera instalada no estabelecimento 

empresarial dele, requerente; f) ter sido ameaçado por 

esse policial civil de que “teria problemas dali para 

frente”; g) conquanto fosse reconhecido mediante 

fotografia por duas pessoas, uma delas não fora ouvida 

sob o crivo do contraditório, ao passo que a outra 

afirmara em Juízo não tê-lo visto na data do fato sob 

apreço; h) aliás, essa segunda testemunha informou na 

Delegacia de Polícia não fosse capaz de identificar os 

autores desse crime; i) por sinal, fora o relatório a 

respeito de sobredito reconhecimento assinado pelo 

investigador de Polícia “Paulinho”; j) não ter sido 
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ele, peticionário, reconhecido pelas outras vítimas e 

nem tampouco mencionado pelos codenunciados; k) 

deverem ser consideradas as narrativas das testemunhas 

arroladas pela defesa; l) ademais, o corréu Ricardo 

revelou a propósito da não participação dele, 

revisionando, na prática da infração penal sob apreço; 

m) logo, que se o absolva; n) caso não seja esse o 

entendimento, que se reconheça fosse ele, requerente, 

partícipe, e não, coautor; o) apresentar bons 

antecedentes, além de ter ocupação lícita e família 

constituída; p) portanto, ser caso de fixação da pena-

base conforme o mínimo cominado, bem ainda de 

imposição de regime semiaberto para o inicial 

cumprimento dessa sanção carcerária. 

Sobreveio parecer da douta Procuradoria 

de Justiça (folhas 569 a 574) no sentido do não 

conhecimento do pedido e, com referência ao mérito, 

ser caso de improcedência desse pleito de revisão. 

É o relatório, preservado, no mais, o 

contido nesse aresto. 

Conhece-se deste pedido de revisão, 

porque, como houvera alegação de insuficiência de 

provas, relevante a apreciação a respeito dado poder 

ser caso de condenação contrária à evidência dos 
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autos 1.  

Feito esse necessário registro, expressa-

se ser hipótese de procedência do pedido.  

A propósito, acolhe-se o sustentado por 

esse requerente em relação ao mérito  conforme 

resumidamente constou do supracitado relatório -, 

porquanto, e como adiante exposto, se verificou 

condenação baseada em prova contrária à evidência dos 

autos. 

Nesse passo, aliás, consigna-se ser 

cabível absolvição mediante revisão criminal nas 

hipóteses nas quais constatado estarem os elementos de 

informação que embasaram a condenação do peticionário 

em contrário à evidência de sérios demonstrativos de 

que ele não cometesse o imputado delito2.  

Com efeito, malgrado haja indicação de 

prova de caráter material acerca do imputado 

latrocínio, consubstanciada em boletins de ocorrência 

(folhas 6/8 e 9/12), assim como em laudo pelo exame 

necroscópico (folhas 30/31, primeiro volume dos autos 

em apenso), inexistem demonstrativos sólidos a 

respeito da participação desse revisionando no 

1 Nesse sentido, mutatis mutandis, Revisão 388.860-5, Jundiaí, 2º Grupo de Câmaras do extinto Tribunal de Alçada 
Criminal de São Paulo, relator o desembargador Ciro Campos, julgamento em 23 de outubro de 2001. Nesse passo, 
também, ad cautelam, é de consideração o seguinte trecho de respeitável aresto deste douto Grupo de Câmaras, 
relator o desembargador Mariz de Oliveira:“Ainda assim, a presente revisão criminal deve ser conhecida, uma vez 
que, por ser alegada a insuficiência de provas, torna-se necessária incursão no contexto probatório para se aferir se 
alegada insuficiência existe e se é tal que caracteriza a contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que seria 
possível o deferimento desta” (Revisão criminal 990.09.009905-4, Poá, julgamento em 26 de setembro de 2013). 
2 A esse respeito, mutatis mutandis, é de consideração aresto desta Corte cuja ementa é a seguinte: “REVISÃO 
CRIMINAL Roubo majorado Autoria delitiva demasiadamente duvidosa Fragilidade do conjunto probatório 
Impossibilidade de manutenção da condenação Hipótese  Absolvição Pleito deferido, com expedição de alvará de 
soltura” (Revisão criminal 0190102-28.2013.8.26.0000, 1º Grupo de Direito Criminal, relator o desembargador Ivo 
de Almeida, julgamento em 15 de dezembro de 2014).
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cometimento desse crime.

Não se olvida ter o delegado de Polícia 

Antonio Dota Junior relatado em Juízo (folhas 875/878 

do quinto volume dos autos apensados) que, em razão de 

reconhecimento fotográfico de Jean e desse ora 

requerente (Tiago) realizado por testemunha protegida, 

bem como da apreensão do adolescente Wallacy no Estado 

do Pará, foram empreendidas diligências que redundaram 

na identificação dos autores desse latrocínio. Com a 

prisão deles, alguns “passaram a delatar os demais 

descrevendo a participação individual no crime”.

Acrescentou, ainda, que o supranominado 

menor havia reconhecido Tiago, Jean e Ericson, bem 

como revelado detalhes a respeito do envolvimento dos 

demais sujeitos ativos nesse delito. Aliás, segundo 

esse adolescente, os autores dessa infração penal 

chegaram à indicada empresa por volta de 23h00 e, 

divididos em grupos, renderam os empregados. Por 

sinal, nessa ocasião, ocorrera o disparo que atingira 

Cledson e, momentos depois, a subtração do cofre em 

foco. 

Expôs, também, não saber “se o Ricardo 

mencionou a participação do Tiago”, bem ainda ter 

conhecimento a respeito da existência de procedimento 

administrativo na Corregedoria relacionado ao policial 

Paulo S. de Souza.

Por esses dados, seria caso de não se 
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acolher o alegado pela ilustre defesa e, assim, se 

julgar improcedente o correspondente pedido.

Porém, análise de mais necessário rigor, 

sempre imprescindível, faz sobrevenham dúvidas que 

desautorizam a condenação desse peticionário pela 

prática do delito previsto no artigo 157, §3º, do 

Código Penal. 

A propósito, o corréu Ricardo Aparecido 

dos Santos  para o qual concedido o benefício de 

“delação premiada”, haja vista a elucidação de 

detalhes acerca do cometimento desse crime  informou 

em Juízo (folhas 898/901 do quinto volume dos autos 

apensados) não tivesse esse revisionando envolvimento 

com a prática dessa infração penal. Por sinal, então 

ressaltou que “o “Carcaça”, apelido do Tiago, não 

participou do roubo”.

Também é de relevo que, em presença da 

digna autoridade policial (folhas 470/474 do terceiro 

volume dos autos em apenso), esse coacusado 

acrescentou não poder afirmar pertencesse esse 

requerente ao “bando”.  

Outrossim, ouvidos sob o crivo do 

contraditório, os corréus Allan, Caio, Ericson, 

Guilherme, Jean, José Fernando, Odair e Wanderley 

(folhas 884/885, 886/887, 888/889, 890/891, 892/893, 

894/895, 896/897 e 904/905 do quinto volume dos autos 

apensados) também não mencionaram a respeito do 
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envolvimento desse peticionário no delito sob exame.  

Ademais, e conquanto conste que o 

adolescente Wallacy de Carvalho Salles afirmasse na 

fase de inquérito policial sobre a participação desse 

revisionando no cometimento do crime sob apreço 

(folhas 159/160 e 264/265, respectivamente, do 

primeiro e segundo volumes dos autos em apenso), não 

se olvida ter alterado a respectiva versão ao ser 

ouvido em Juízo (folhas 867/868 do quinto volume dos 

autos apensados).

Com efeito, nessa oportunidade (em 

Juízo), esse menor asseverou não conhecer o 

requerente, bem ainda não ter reconhecido “ninguém” em 

Delegacia de Polícia. Aliás, narrou que “No Pará 

mandaram fotografias para reconhecer e eu não 

reconheci. Cheguei em Jundiaí umas onze horas da noite 

e fui ouvido no mesmo dia e não pedi nem advogado e 

nem minha mãe e aqui fiz reconhecimento de fotografias 

e não reconheci ninguém”.  

Não se deslembra, ainda, que a 

testemunha protegida nos termos do Provimento 32/2000 

 a qual, por sinal, em princípio, reconhecera esse 

peticionário na delegacia de Polícia mediante 

fotografia que lhe fora exibida (folhas 39/40 do 

primeiro volume dos autos em apenso)-, não foi ouvida 

sob o crivo do contraditório. 

Além disso, e malgrado constasse de 
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relatório de investigação (folhas 108/110 do primeiro 

volume dos autos apensados) informação a respeito de 

ter Luiz Libano da Silva identificado esse 

revisionando como um dos autores do delito sob exame, 

é de relevo não ter sido esse reconhecimento 

confirmado em Juízo. 

Nesse passo, ouvida sob o crivo do 

contraditório (folhas 869/870, quinto volume dos autos 

em apenso), essa testemunha esclareceu que, conquanto 

conhecesse esse requerente, não estivera ele presente 

no local desse latrocínio. 

Ademais, é de consideração que esse 

depoente, em presença da digna autoridade policial 

(folhas 15/16 do primeiro volume dos autos apensados), 

informou não tivesse condições de reconhecer os 

sujeitos ativos dessa infração penal, pois “permaneceu 

olhando para o chão o tempo todo”.   

Também é presente que as vítimas Wilson 

Dias dos Santos e Paulo Roberto Cardoso revelaram na 

Delegacia de Polícia não pudessem identificar os 

autores desse delito. Deveras, esse primeiro ofendido 

aduziu que “eles não deixavam que olhasse para ele, 

sempre ordenando que ficasse olhando para o chão”, ao 

passo que o segundo afirmou que “os indivíduos estavam 

com blusas de moleton com capuz, não tendo como ver 

suas fisionomias” (folhas 17/18 e 26/29 do primeiro 

volume dos autos em apenso).

Aliás, em presença da douta juíza da 
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causa (folhas 871/872 e 873/874 do quinto volume dos 

autos apensados), essas vítimas confirmaram não ter 

reconhecido os responsáveis pela prática desse crime. 

Outrossim, as testemunhas arroladas pela 

ilustre defesa, Ivan Luis Sada e Adriana da Silva 

Minacapelle (folhas 882 e 883 do quinto volume dos 

autos em apenso), ouvidas sob compromisso próprio, 

asseveraram ter participado de evento realizado no bar 

pertencente à família desse peticionário na data do 

fato sob exame. 

A propósito, esse primeiro depoente 

esclareceu que, ao sair desse estabelecimento por 

volta de 1h00, esse revisionando ainda permanecera no 

local, ao passo que essa segunda testemunha aduziu que 

“No dia do roubo fizeram uma “vaquinha” lá no bar para 

comprar uma bicicleta para o meu filho que tem 

necessidades especiais e foi o Tiago quem me entregou 

trezentos reais em dinheiro por volta das 11:30 da 

noite”.

Registra-se, por oportuno, que, conforme 

constou da denúncia (folhas 1D do primeiro volume dos 

autos em apenso), fora o delito sob apreço perpetrado 

por volta de 23h50.

Além disso, ao ser interrogado em Juízo 

(folhas 902/903 do quinto volume dos autos apensados), 

esse requerente declarou não ter participado do 

cometimento dessa infração penal. Informou também a 
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respeito de “problemas de extorsão com o policial 

Paulinho”, os quais, aliás, por ele reportados à 

Corregedoria da Polícia Civil. 

Não bastassem essas realidades, são 

ainda de consideração os elementos ora apresentados a 

propósito de suposta “extorsão” sofrida por ele, 

peticionário, e, em tese, perpetrada pelo investigador 

de Polícia “Paulinho”, o qual envolvido com 

diligências destinadas à elucidação do fato sob exame.

Por sinal, dos autos de inquérito 

policial instaurado para a correspondente apuração 

desse suposto delito (nº 00016540-89.2011.8.26.0309) 

constaram boletim de ocorrência (folhas 82/83), 

relatos das testemunhas protegidas “Alfa” (folhas 

84/88) e “Beta” (folhas 90/92), assim como auto de 

reconhecimento fotográfico (folhas 89) e laudo 

decorrente de perícia (folhas 127/215).

Com efeito, essa primeira depoente 

expôs, entre o mais, que “TIAGO havia sido preso em 

meados de outubro de 2010, permanecendo na cadeia por 

cerca de dez dias (...) TIAGO foi liberado em um 

domingo e, já na segunda-feira, foi procurado pelo 

policial PAULINHO, o qual dizia o seguinte: “eu tirei 

você do BO; por isso eu quero dez mil”; TIAGO, 

desesperado, respondeu que havia acabado de sair da 

cadeia e que não possuía a quantia em dinheiro exigida 

pelo policial; por PAULINHO foi respondido: “bom, pra 

te ajudar, eu vou dividir em duas vezes pra você; você 
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me paga uma agora, e uma segunda parcela no mês de 

novembro” (...) na data marcada retornou e recebeu os 

R$5.000,00 (cinco mil reais), referentes à primeira 

parcela; o encontro mencionado está demonstrado em uma 

das gravações; (...) PAULINHO retornou no mês de 

novembro, para buscar a segunda parcela do dinheiro; 

também foram gravados os contatos alusivos ao segundo 

encontro; (...) no mês de março de 2011, PAULINHO 

surgiu novamente e disse a TIAGO o seguinte “já tenho 

mandado pra você, se quiser que eu não coloque pra 

frente, vai ter que pagar 40 mil” (sic); TIAGO teria 

respondido: “então você me prende porque eu não tenho 

esse dinheiro para te dar, chega”; nesse momento, 

chegou ao local a declarante BETA, dizendo ao policial 

que possuíam gravações dos pagamentos de propina 

anteriores; PAULINHO respondeu: “eu não quero saber, 

eu quero o meu dinheiro”; (...) em abril, no dia 15, 

TIAGO levava seu filho para a escola, quando percebeu 

a aproximação de um veículo GM/Blazer, de cor branca, 

em sentido contrário da rua; tentou dar ré, mas foi 

abordado por um Policial Civil; referido policial, em 

posse de uma fotografia de TIAGO, anunciou a prisão e 

o informou que seria conduzido para a delegacia; (...) 

desde a prisão, não foi mais procurada pelo policial 

PAULINHO ou por qualquer outro Policial Civil (...)”.

Nesse sentido, ainda, fora a narrativa 

manifestada pela depoente “Beta” em presença da digna 

autoridade policial (folhas 90/92).

Ademais, é de consideração o revelado 
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pelas supracitadas testemunhas protegidas (folhas 

115/119 e 120/124), entre o mais, a propósito de terem 

sido procuradas pelos policiais Trajano e Jaime, os 

quais afirmaram não estar vinculados à conduta 

praticada por “Paulinho”. 

Aliás, nessa oportunidade, a depoente 

“Alfa” acrescentou que esses servidores públicos 

“teriam dito “dona eu quero falar com vocês; (...) 

meus sentimentos pelo TIAGO, a gente sabe realmente 

que ele não está neste BO, e que não fez o que estão 

falando”, bem ainda que asseveraram que o “mandado da 

operação tarrafa eu cumpri mas não tinha nada a ver 

com o dinheiro do PAULINHO” (folhas 115/116). 

Outrossim, ao ser ouvido na Delegacia de 

Polícia, esse peticionário então declarou (folhas 

230/234), entre outras expressões, o seguinte: “foi 

procurado pelo policial que respondia pela alcunha de 

“PAULINHO”, para que providenciasse a quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) em pagamento de propina, de 

modo a que não fosse “colocado em um outro BO que 

geraria a sua prisão” (sic); (...) mesmo com o 

pagamento, “PAULINHO” não se deu por satisfeito e 

retornou, agora no mês de março, para exigir a quantia 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para não atrelar 

o denunciante em um “BO que não conseguiria sair nem 

em Juízo” (sic); (...) respondeu ao Policial Civil 

PAULINHO que não existia possibilidade de arrecadar a 

quantia exigida, e “se aquele fosse o valor, teria de 

prendê-lo, pois não pagaria” (...)”.
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Além disso, são presentes as imagens 

gravadas mediante câmera instalada no estabelecimento 

empresarial desse revisionando (folhas 127/215).

Destarte, e conquanto essa documentação 

anexada aos autos pela ilustre defesa não 

consubstancie prova segura acerca da ocorrência do 

delito atribuído ao supranominado investigador de 

Polícia, é de relevo que, por ela, ao menos, se põe 

sob dúvida a idônea atuação desse servidor público. 

Nesse passo, e considerada ainda a 

sobredita ausência de sólidas provas acerca do 

envolvimento desse requerente na prática do latrocínio 

sob apreciação, verifica-se inexistirem demonstrativos 

para manutenção da correspondente condenação. 

A esse respeito, aliás, mutatis 

mutandis, é de registro a seguinte anotação do 

professor Damásio de Jesus, por sinal, baseada em 

respeitáveis precedentes judiciários:

“Exige-se certeza absoluta, fundada em 

dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que 

evidenciem o delito e a autoria, não bastando a alta 

probabilidade desta ou daquele (TJSP, RT, 619:267 e 

714:357 e 358)”3.

Logo, não se tem a segurança necessária 

para a prolação de édito condenatório. 

3 Leis antidrogas anotada, Saraiva, 9ª edição, 2009, página 133. Sem esses grifos no texto copiado.
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A bem ver, ainda, mutatis mutandis, é de 

relevo aresto desta Corte respeitante a revisão 

criminal cuja ementa é a seguinte:

“Revisão Criminal. Condenação por 

latrocínio. Objetiva a absolvição diante da completa 

ausência de provas de sua participação no delito. 

Fragilidade da prova. A condenação não pode se escorar 

única e exclusivamente no pífio reconhecimento 

realizado por uma das diversas vítimas do crime em 

espelho. Ademais nada de ilícito foi localizado em 

poder de CRISTIANO. Melhor a absolvição. Pedido 

deferido para absolver o peticionário CRISTIANO DOS 

SANTOS, com fulcro no artigo 386, incisos VII, do 

Código de Processo Penal, com expedição de alvará de 

soltura”4.

Dados esses fundamentos, e sem desdouro 

à alta convicção dos componentes da augusta Sétima 

Câmara de Direito Criminal deste Tribunal pela qual 

então julgada a sobredita apelação, reforma-se o 

venerando acórdão para absolver-se Tiago Jonatas 

Damasceno em relação ao crime previsto no artigo 157, 

§3º, do Código Penal, em conformidade aos artigos 386, 

VII, e 626, caput, ambos do Código de Processo Penal. 

Portanto, acolhe-se o sustentado por 

esse revisionando (resumidamente descrito no relatório 

deste voto) e, assim, como sobredito, ora se julga 

procedente o pedido de revisão sob análise para 

4 Revisão criminal 0506834-16.2010.8.26.0000, 1º Grupo de Direito Criminal, relator o desembargador Péricles 
Piza, julgamento em 17 de setembro de 2012.
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desconstituir-se o respeitável aresto.

Por conseguinte, dever-se-á expedir 

correspondente alvará de soltura clausulado em favor 

desse requerente, salvo se, por outro motivo, 

necessário se o manter custodiado.

À vista do exposto, julga-se procedente 

este pedido de revisão.

É como voto.

ENCINAS MANFRÉ, relator. 


		2016-01-08T14:41:42+0000
	Not specified




