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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 
2241236-55.2016.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é peticionário GILSON LUIS 
GARCIA.

ACORDAM, em 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a revisão 
criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FREITAS 
FILHO (Presidente), FERNANDO SIMÃO, ALBERTO ANDERSON FILHO, OTAVIO 
ROCHA, REINALDO CINTRA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E 
GRASSI NETO.

São Paulo, 10 de maio de 2018

ALCIDES MALOSSI JUNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Revisão Criminal nº 2241236-55.2016.8.26.0000 - Atibaia - VOTO Nº 2/10

REVISÃO CRIMINAL nº 2241236-55.2016.8.26.0000.
Peticionário: GILSON LUIS GARCIA (Advogada, Drª. Mariana Jorge 
Todaro).
Sentença: Juiz de Direito, Dr. Leandro Jorge Bittencourt Cano.
Comarca: Atibaia.

VOTO Nº 9.555.

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO 
CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E 
DESACATO À FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

Pretendida reversão do desate, para 
absolutório. Descabimento.

1) Prova escorreitamente examinada pela r. 
sentença condenatória, confirmada em 
segunda instância, e que não contraria a 
evidência dos autos, tampouco foi sucedida 
por novos elementos de convicção.

2) Ausência de requisitos legais previstos 
para revisão. Artigo 621 do Código de 
Processo Penal.

Ação improcedente.

VISTO.

Trata-se de pedido de REVISÃO CRIMINAL 

proposto, com pedido liminar, com fundamento no artigo 621, 

inciso I, do Código de Processo Penal, por GILSON LUIS 

GARCIA.
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Consta que o peticionário foi condenado às 

penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime 

inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no piso legal, por 

infração aos artigos 163, parágrafo único, inciso III, e 331, na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal, por r. sentença 

proferida pelo MM. Juiz de Direito Brenno Gimenes Cesca, da 

1ª Vara Criminal da comarca de Atibaia (fls. 102/105) (facultado o 

apelo em liberdade), mantida integralmente, por unanimidade de 

votos, pela Colenda 15ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça, por v. acórdão da lavra do relator Desembargador 

Francisco Orlando (revisor Alex Zilenovski e 3º Juiz Antônio Luiz Pires Neto, 

fls. 158/162, ib. id.). Interposto recurso especial pela defesa (fls. 

164/172), inadmitido, porque extemporâneo (fls. 189/190), contra a 

qual promovido o agravo regimental, negado por decisão do 

Superior Tribunal de Justiça (fls. 222/226), com trânsito em 

julgado em 12/04/2016 (fls. 229). Na sequência, houve decisão 

de decretação de mandado de prisão (fls. 230/231), contra a qual 

interposto pedido liminar para expedição de contramandado de 

prisão, o qual foi indeferido por este Relator (fls. 240/243) (preso em 

24 de março de 2017).

Pretende o peticionário, agora, em sede 

revisional, liminar para a suspensão dos efeitos da 
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condenação até julgamento final do presente pedido (com 

contramandado de prisão) e, no mérito, a absolvição por 

insuficiência probatória (artigo 386, inciso IV, do CPP) (fls. 01/14).

Requisitados e apensados os autos da ação 

de conhecimento, a douta Procuradoria Geral de Justiça 

opinou pelo não conhecimento ou pelo indeferimento (fls. 

1124/1128).

É o relato do essencial.

O peticionário, no dia 15 de agosto de 1 às 

13h00min, na rua Santos, nº 165, Jardim Cerejeiras, na cidade 

e comarca de Atibaia, deteriorou coisa alheia, consistente no 

automóvel Fiat/Pálio, branco, placas CMW 2205/São Paulo, 

pertencente ao Estado de São Paulo. Consta, ainda que, nas 

mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o peticionário 

desacatou policiais militares, no exercício das funções e em 

razão delas.

Segundo apurado, policiais militares 
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realizavam busca pessoal em pedestres, quando o 

peticionário passou pelo local, desacatando-os, ofendendo-

os, dizendo: “vocês não têm o que fazer, deixe os caras, vão 

tomar no cu e se foder”. Ao ser levado à viatura policial, o 

peticionário chutou a sua porta traseira esquerda, amassando-

a e a deteriorando (fls. 689/690, do apenso próprio, denúncia recebida em 06 

de outubro de 2011, fls. 739/740).

Inviável o acolhimento do pleito absolutório.

De início, cumpre notar que o objetivo da 

revisão criminal, “não é permitir uma terceira instância de 

julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de 

ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-

lhe a correção de um erro judiciário” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código 

de Processo Penal Comentado. São Paulo: RT, 2009, p. 10060).

Conhece-se da ação, no caso, pelos 

fundamentos apresentados, apenas para averiguar possível 

situação de condenação contrária à evidência dos autos (art. 

621, I, do CPP), garantindo-se, com a cautela, o princípio da ampla 

defesa.
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No caso, a prática dos fatos criminosos pelo 

peticionário foi abordada em ambas as instâncias judiciárias, 

concluindo-se, ao final, por sua responsabilidade penal, 

conforme análise irretocável realizada no v. acórdão (fls. 15/162).

A materialidade vem estampada pelo laudo 

pericial do veículo (fls. 734/737), e por toda prova oral coligida nos 

autos.

A autoria também é incontestável.

Em que pese negativa do peticionário em 

Juízo (fls. 813/816), não há aos autos qualquer prova nova que 

tenha o condão de alterar o juízo condenatório ou que fosse 

esta contrária à evidência dos autos. 

Com efeito, os policiais militares (vítimas) Márcio 

Heleno Ferreira de Lima e César Vinícius Cavalli relataram a 

dinâmica fática, com coerência e harmonia. Disseram que, em 

patrulhamento no local dos fatos, avistaram três indivíduos e, 
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como é ponto já conhecido de tráfico de drogas, resolveram 

proceder à busca pessoal nos indivíduos. No momento em que 

desembarcaram da viatura, um deles correu, sendo revistado 

somente dois deles, quando, nesse momento (abordagem), 

passava o peticionário no local e começou a desferir palavras 

de baixo calão contra a guarnição (“Vocês não tem o que fazer. Policial 

de merda”), interrompendo a abordagem, ocasião em que os dois 

indivíduos empreenderam fuga, e um popular gritou que o 

peticionário havia corrido para dentro de uma casa, o que 

iniciou uma perseguição e uma “muvuca”. Asseveraram que o 

peticionário incitava os familiares para discussão com eles, 

inclusive provocava o cachorro (da raça “pitbul”) para mordê-los, 

sendo necessária a solicitação de apoio. Detiveram Gilson e 

quando foi colocá-lo na viatura, ele chutou a parte traseira, 

próximo à porta, danificando-a (amassou a lataria). Com a chegada 

do apoio policial, ele foi finalmente detido. Asseveraram que o 

cachorro da raça “pitbull” incitado a morder o policial, foi visto 

na residência onde o peticionário entrou (fls. 805/809 e 810/812).

A prova técnica - vídeos e fotografias juntados 

pela defesa (fls. 782/804) não revelaram com absoluta certeza a 

tese defensiva, visto que são de péssima qualidade, com 

imagem desfocada, possuindo aquele som inaudível e 
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gravação de apenas parte do evento, o que, por si só, não 

poderiam confirmar as alegações do peticionário.

Sobre os danos, o laudo pericial e a fotografia 

atestaram danos no terço posterior da lateral esquerda da 

viatura policial, incontestáveis, pois (fls. 734/737).

A Defesa desistiu da inquirição das 

testemunhas que arrolou, de modo que não produziu prova 

que desmerecesse os testemunhos dos policiais envolvidos 

nos fatos (fls. 780).

Fato é que não há dúvidas das ações delitivas 

promovidas pelo peticionário. Os delitos de desacato e dano 

qualificado foram devidamente confirmados nos precisos 

relatos dos policiais militares, que descreveram as ofensas 

verbais em decorrência da confusão causada pelo 

peticionário, bem como os danos na viatura policial, causado 

por ele, quando foi detido, e ainda na conclusão constante no 

laudo pericial. A prova em que se baseia a defesa (vídeo e 

fotografias) não possui boa qualidade de imagem, que por vezes 

se apresenta desfocada, imprestável ao fim colimado. Outra 
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prova não foi produzida nos autos pela Defesa.

Logo, a decisão condenatória não foi “contrária 

à evidência dos autos”, pois está claro que se embasou em 

elementos efetivamente carreados a estes, os quais foram 

analisados e valorados pelo Magistrado singular, mantida em 

segunda instância, como legitimamente lhe competia, não 

comportando, portanto, qualquer situação que justificasse o 

respectivo pleito revisional. A questão relativa ao 

contramandado de prisão e consequente expedição de Guia 

de Execução decorre da imediata Execução da Pena, visto que 

a culpa, então, já se definiu, não mais existindo recurso.

Neste aspecto, com meras observações, 

igualmente não se verifica situação capaz de determinar 

interferência no trânsito em julgado.

Tampouco se verifica, igualmente, qualquer 

contrariedade ao texto expresso da lei na dosimetria de penas, 

visto que foram fixadas as penas-base no mínimo legal (seis 

meses de detenção e 10 dias-multa  dano; seis meses de detenção - 

desacato), majorada, em seguida, pela reincidência, 
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estabelecidas as reprimendas, então, em 07 meses de 

detenção e 11 dias-multa (dano); e 07 meses de detenção 

(desacato), em definitivo à míngua de outras causas 

modificadoras na última etapa das penas.

Legítima a determinação de início de 

cumprimento da pena reclusiva em regime semiaberto, dada 

comprovada reincidência do peticionário.

Não há, portanto, causa legal para 

intervenção na coisa julgada.

Ante o exposto, por meu voto, JULGO 

IMPROCEDENTE a revisão criminal requerida por GILSON 

LUIS GARCIA.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR
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