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Quando  a  própria  vítima  vem  a  se  retratar,
afirmando  que  as  declarações  acusatórias,
prestadas  no  curso  da  ação  penal  originária,
estavam maculadas de falsidade, não é de direito,
nem de justiça, manter-se a condenação do ora
Revisionante,  sendo,  então,  imperioso  o
desfazimento da condenação.

Na  indenização  por  erro  judiciário  deverá  estar
evidenciada  a  responsabilidade  subjetiva  do
Estado, ou seja, que o juiz tenha agido com dolo
ou culpa no exercício de suas funções, em nome
do Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;
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A C O R D A o Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, COM
A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR; POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.  191  DO
REGIMENTO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Revisão Criminal, com pedido de antecipação de

tutela,  proposta  por  Moisés da Silva  Leite face  a  sentença proferida  pelo

Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cajazeiras, nos autos da Ação

Penal n. 013.2003.001698-7, que o condenou a uma pena de 06 (seis) anos

de reclusão pela prática do crime delineado no artigo 213 c/c 224, alínea “a”,

todos do Código Penal, apesar da evidente fragilidade do conjunto probatório

encartado  nos  autos.  Informou  que  oferecido  recurso  de  apelação,  foi-lhe

negado provimento,  ingressando,  então,  com recurso especial  que,  todavia,

não foi admitido, transitando em julgado o decisum.

Em sua exordial  de fls.  02/15, aludiu a falsidade da prova que

resultou em sua condenação vez que as declarações da vítima teriam sido

fantasiosas  tendo  em  vista  que  a  mesma  nutria  sentimentos  afetivos  pelo

acusado, o qual  não correspondia.  Para tanto,  requereu à menor e ao seu

genitor  que  prestassem  novas  declarações  em  Cartório  para  formação  de

escritura pública de declaração, bem como ajuizou ação cautelar de justificação

criminal,  na  qual  a  dita  vítima  reiterou  os  termos  de  sua  retratação  no

instrumento extrajudicial.

A par do exposto, relatou ser a revisão criminal meio necessário

para  sanar  o  erro  judiciário,  motivo  pelo  qual  requereu,  a  título  de  tutela

antecipada, a sustação, de imediato, do cumprimento da pena, ainda que, para

tanto, seja necessária a aplicação de medidas cautelares. No mérito, suplicou

pela reforma da sentença condenatória com sua consequente absolvição e o

pagamento de indenização ante a injustiça da decisão.

Instruiu o feito com os documentos de fls. 16/137 e 149/150.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pedido de liminar indeferido às fls. 152/152v.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 158/163,

opinando  pela  procedência  parcial  da  revisão  criminal,  absolvendo  o

Revisionante da condenação que lhe foi imposta nos autos da ação penal n.

013.2003.001698-7/001.

É o relatório.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  e  os  requisitos

encartados nos artigos 623 e 625, §1º do CPP, ou seja, por haver nos autos

instrumento procuratório, conferindo poderes ao subscritor a ingressar com a

presente revisional (fl. 16) e certidão do trânsito em julgado da decisão (fl. 150),

conheço da presente revisão.

II. DO MÉRITO

Sabe-se que a revisão criminal, ação penal originária em segunda

instância,  objetiva desconstituir  sentença condenatória transitada em julgado

tendo  por  finalidade  corrigir  excepcionais  erros  do  Judiciário,  só  podendo,

então,   ser  admitida  quando  se  enquadrar,  rigorosamente,  nas  hipóteses

taxativas enumeradas no artigo 621 do CPP.

A par do exposto, há de se vislumbrar que o inciso II do artigo 621

expõe como causa de admissão da revisão de processo findo a invocação de

que  a  sentença  condenatória  teria  se  fundado  em  depoimento,  exame  ou

documento comprovadamente falso.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sobre o tema, expõe o doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

12.  Pertinência  do  elemento  falso  para  a
condenação: é  fundamental  que  o  depoimento,  o
exame  ou  o  documento  comprovadamente  falsos
tenham  sido  utilizados  para  a  formação  do
convencimento do juiz da condenação. Caso se trate
de prova inútil, irrelevante ou impertinente, tendo sido
desprezada pelo magistrado para sustentar a decisão
condenatória,  é  natural  que  não  caiba  a  revisão
criminal.  (NUCCI,  Guilherme  de  Souza.  Código  de
Processo  Penal  Comentado.  9ª  ed.  São  Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2009)

Noutra  feita,  o  inciso  III  possibilita  a  revisão  quando,  após  a

sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Quanto a

este tópico, leciona a doutrina:

13.  Novas  provas  de  inocência: trata-se  de  mais
uma  situação  onde  se  buscam  provas
substancialmente novas acerca da inocência do réu,
abrangendo  tanto  autoria,  quanto  materialidade  do
crime.  Se  as  provas  inéditas,  surgidas  depois  da
sentença  condenatória  definitiva  ter  sido  proferida,
inocentarem o acusado, seja porque negam ser ele o
autor,  seja  porque  indicam  não  ter  havido  fato
criminoso, é de se acolher a revisão criminal.  (NUCCI,
Guilherme  de  Souza.  Código  de  Processo  Penal
Comentado.  9ª  ed.  São Paulo:  Editora  Revista  dos
Tribunais, 2009)

Dito isso, vê-se que a sentença vergastada (fls. 52/56), proferida

pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cajazeiras, ao condenar o

ora Revisionante a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática das

sanções penais do artigo 213 c/c artigo 224, “a”, ambos do Código Penal

(estupro presumido), tomou por base de sua fundamentação a existência de

materialidade (verificada a perda da virgindade em data incerta por intermédio

de exame de constatação de defloramento então acostado aos autos) e de

autoria certa, esta descorrente do confronto da negativa absoluta do réu com

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 2002398-38.2013.815.0000

a declaração insistente da vítima em apontá-lo como autor do constrangimento

sexual sofrido.

A propósito, constam nos presentes autos cópias das declarações

prestadas pela menor tanto na seara policial (fl. 26), quanto em Juízo (fl.38), as

quais transcrevo:

“QUE  conheceu  MOISÉS  LEITE  dia  25/01/03,  no
Hospital  Regional desta cidade, e que neste mesmo
dia,  à  noite,  MOISES  tentou  lhe  beijar  no  próprio
hospital,  porém  não  aceitou;  que  MOISES  ficava
sempre tentando lhe beijar sempre que a declarante
chegava ao hospital; que era comum acompanhar sua
tia ao Hospital Regional, local onde a mesma trabalha.
QUE,  como  MOISES  insistia  em  lhe  beijar,  a
declarante  lhe  reclamou,  onde  se  afastaram,  porém
dias depois, tiveram um encontro no próprio hospital,
onde se beijaram, fato este ocorrido no dia 01/02/03
(sábado),  por  volta  das  13:30  horas;  que,  logo  em
seguida, MOISES lhe convidou para lhe acompanhar
até sua residência, pois precisava pegar um negócio;
que  ao  chegar  na  residência  de  Moisés  o  mesmo
trancou  a  porta  e  tirou  a  chave,  e  no  momento  a
declarante pediu-lhe para ir embora mas logo MOISES
começou a lhe beijar e fazer promessas de ficar com a
declarante,  mostrando que a  casa e  tudo  que  tinha
nela  seria  seu  também;  que,  no  momento,  afirmou
para  MOISES  que  era  virgem,  porém  o  mesmo
continuou lhe beijando, tirou sua roupa, onde prendeu
seus braços e logo manteve relação sexual; que após
o  ato  MOISES  afirmou  admirado  “VOCÊ  AINDA É
VIRGEM?” e logo a declarante afirmou que era, porém
MOISES  apenas  disse-lhe  que  pensava  que  a
declarante fosse, digo, não fosse mais virgem; que, no
momento ficou muito assustada porém logo MOISES e
a declarante retornaram para o hospital por volta das
15:00 horas (...)”. (fls. 26/26v)

“que confirma suas declarações prestadas na esfera
policial;  que  o  acusado  pegou  em  seu  braço  e
encostou na cama e tirou suas roupas normalmente;
que tem treze anos de idade; que foi estuprada pelo
acusado em fevereiro  deste ano;  que foi  a  casa de
Moisés pensando que ele morava com os pais; que é
verdade que o acusado fechou a porta e tirou a chave;
que quando viu Moisés fechar a porta ficou com muito
medo e pediu para o acusado levá-la para o Hospital;
que aceitou ir  com Moisés pois  pensava que ele  ia

Desembargador João Benedito da Silva
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buscar um negócio e que ele morava com seus pais;
que a  declarante  tinha confiança em Moisés;  que é
verdade  que  Moisés  lhe  tentava  beijar  direto  e  a
declarante não deixava; que era virgem; que na época
do ato não tinha namorado; que foi a primeira vez em
26 de janeiro quando conheceu Moisés (...)”. (fl. 38)

Oferecido  recurso apelatório,  veio  esta  e.  Câmara Criminal  a

desprovê-lo  (fls.  70/76),  por unanimidade, em conformidade com o voto do

então relator, o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio, in verbis:

Não assiste razão ao apelante.
Eis  que,  a  materialidade  restou  consubstanciada  no
exame de constatação de defloramento às fls.08/08v,
e  a  autoria  nos  depoimentos  das  testemunhas
lançados  às  fls.  50/51,  bem  como  declarações  da
vítima às fls. 48/49.
Ora,  o  argumento  apelatório  fulcrado  no  sentido  de
que o recorrente não praticou qualquer delito, não tem
como ser acolhido.
Observe-se  que,  na  hipótese,  ao  contrário  do  que
afirma a defesa,  o desenrolar dos acontecimentos
foi registrado por prova cuja credibilidade não foi
validamente refutada pelo apelante.
As  palavras  da  ofendida,  J.R.S.S.,  menor  de  14
anos, ao contrário do que se disse nas razões de
apelo,  encontram-se  absolutamente  respaldadas
pelos  demais  subsídios  de  convencimento
colhidos em instrução.
(…)
Como cediço, nos crimes contra os costumes, as
palavras da ofendida, menor de 14 anos de idade,
que foi induvidosamente atraída, por efeito de ardil
empregado pelo agente, assumem a condição de
viga mestra da proposição acusatória,  mormente
se  plenamente  comprovadas  pelos  demais
elementos de acusação colhidos em sumário.
(…)
In  casu  subjecto,soam  fortes  as  palavras  da
ofendida, aos seus treze anos de idade, à época do
fato, onde relatou com riqueza de detalhes todo o
fato de que fora vítima.
Há quem guarde reserva ou mesmo prevenção em
relação ao acolhimento de palavras de menores,
mas não há como desconsiderá-las  quando,  por
detrás  delas,  existem  elementos  de  convicção
valorosos dando-lhes amparo, como é o caso dos
autos (...). (grifei)

Desembargador João Benedito da Silva
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Ingressando Recurso Especial, não veio ele a ser admitido (fls.

99/100), vindo, então, a transitar em julgado a sentença condenatória, em 24

de novembro de 2010 (fl. 150), com a determinação do cumprimento imediato

da pena, estando, nesta feita, encarcerado no Presídio Regional de Segurança

Máxima de Cajazeiras desde 28 de agosto de 2013 (fl. 105v).

Acontece que, conforme se constata da exordial, em meados do

segundo semestre do ano de 2011, veio o Revisionante a tomar ciência de

que a então ofendida teria  confessado a seu genitor que as alegações em

desfavor daquele eram falsas, sendo, então suplicado a este e a sua filha que

narrassem os fatos  em Cartório,  o  que foi  efetuado na forma de  escritura

pública declaratória, acostada aos autos às fls. 17/18 e 19/21.

Perante o notário  público,  a  vítima  Jéssica Rayana de Sousa

Silva afirmou que:

na  verdade  mentiu  quando  assegurou  que  o  Sr.
Moisés Leite teria a levado para a casa dele e a teria
forçado a faze sexo; que na época andava muito com
a  sua  tia  que  trabalha  no  Hospital  Regional  de
Cajazeiras  e  conheceu  Moisés  naquele  hospital  e
algumas vezes chegou a pegar carona com o mesmo;
mas na companhia de sua tia de nome Francisca Dias
de Sousa; que começou a paquerar com o Sr. Moisés
e daí que se  apaixonou pelo mesmo, entretanto, um
dia  conversando com ele soube que este  vivia  com
uma  pessoa;  que  por  ser  muito  nova  e  não  ter
experiência alguma chegou a fazer sexo com outra
pessoa,  mas  prefere  não  declinar  o  nome  para
evitar mais problemas; que Moisés disse a mesma
que não queria nada com ela porque já tinha outra
pessoa e porque ele era menor (sic); que ficou com
muita  raiva  de  Moisés  e  pensou  que  se  o
denunciasse  ele  ficaria  com medo de  ir  preso e
ficaria com ela, mas isso não aconteceu e acabou
dando no que deu; que quando resolveu inventar a
estória não mediu as consequências e quando viu
a  situação estava  ficando complicada ficou com
medo  de  dizer  a  verdade  e  ser  presa;  que  teve
muito medo de Moisés fazer alguma coisa com a
sua  família.  Mas  durante  todo  o  processo  não

Desembargador João Benedito da Silva
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houve  nenhuma  ameaça  ou  agressão;  que  na
verdade nunca quis que Moisés fosse preso pois
na época queria apenas ficar  com ele;  que acha
que  tudo  não  passou  de  uma  paixão  naquela
época Moisés era jovem e ela ficou seduzida;  que
há  pouco  tempo  teve  uma pequena  discussão  com
seu pai e naquela oportunidade foi tratado do fato que
envolveu  o  Sr.  Moisés,  tendo  a  declarante  dito  a
verdade e que estava arrependida; que pelo que sabe
seu pai chegou a falar com alguém sobre a mentira
que  tinha  sido  inventada  e  por  isso  Moisés  tomou
conhecimento, vindo a falar com o pai da declarante
solicitando que o mesmo fizesse um documento para
levar para a justiça porque ele tinha sido condenado e
apenas  com  esse  documento  poderia  provar  a
verdade; que também foi procurada pelo Sr. Moisés
e depois de algumas resistência a mesma decidiu
contar  a  verdade  porque  não  tinha  mais  como
esconder;  que  se  arrependeu  muito  de  ter
inventado  a  estória  e  envolvido  tantas  pessoas;
que  conforme  dito  anteriormente  queria  apenas
fica com Moisés porque estava apaixonada por ele,
mas  era  apenas  coisa  de  adolescente,  porque
depois de algum tempo o esqueceu; e não nutre
nenhum  sentimento  pelo  Sr.  Moisés;  que  a
presente  declaração  de  livre  e  espontânea
vontade, livre de qualquer coação ou ameaça, não
tendo recebido nenhuma vantagem ou promessa
para dizer o que aqui foi dito. (fls. 17/18) (grifei)

Sendo a presente versão, à época, ratificada por seu genitor, o Sr.

Ronaldo José da Silva, em declarações prestadas perante o mesmo servidor

público, às fls. 19/21:

(...) QUE acompanhou todo o processo judicial e sabe
que o Sr. Moisés foi condenado e que durante todo o
processo  o  Sr.  Moisés  sempre  assegurou  para  o
declarante  e  para  todas  as  pessoas  que  tinha
conhecimento de fato de que jamais teria tocado em
sua  filha  (…)  QUE  tempos  depois  outras  pessoas
começaram a falar que na verdade a sua filha estava
apaixonada  por  Moisés  e  como ele  vivia  com outra
pessoa na época não queria ter nada com sua filha;
QUE nunca  desconfiou  de sua  filha,  mas há  algum
tempo atrás, achando que aproximadamente há uns
oito meses atrás, sua filha chegou a dizer, durante
uma conversa com o declarante que realmente o
Sr. Moisés não praticou sexo com a mesma e que
toda a estória foi contada na época porque ela já

Desembargador João Benedito da Silva
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não era mais virgem e que estava apaixonada por
Moisés e então resolveu contar esta estória; QUE
na  verdade  ficou  muito  magoado  com  a  sua  filha
porque  ela  tinha  mentido  duas  vezes  para  ele  e
inclusive  fez  com  que  o  declarante  procurasse  as
autoridades para processar o Sr. Moisés da Silva Leite
(…)  a  estória  acabou  chegando  ao  Sr.  Moisés  que
procurou o declarante para conversar e pediu que se
realmente  fosse  verdade  que  a  sua  filha  tinha
confessado que não tinha feito sexo com o Sr. Moisés
que  ele  dissesse  ao  mesmo  pois  este  teria  sido
condenado com base nas declarações do menor; QUE
viu  que  não  poderia  deixar  de  contar  toda  a
verdade ao Sr. Moisés tendo este pedido para que
o  declarante  fizesse  uma  declaração  para  o  Sr.
Moisés  tentar  reverter  a  sua  condenação;  QUE
nunca teve a intenção de prejudicar o Sr. Moisés
tendo apenas sido levado pela estória contada pela
sua  filha,  que  na  verdade  somente  teve  o
conhecimento  da  primeira  estória  através  de
vizinhos e depois é que sua filha lhe contou sobre
o ato sexual; QUE não recebeu nenhuma vantagem
financeira  do  Sr.  Moisés  para  prestar  estas
declarações  e  nunca  foi  ameaçado  ou  coagido
para  mudar  o  seu  depoimento,  o  fazendo  agora
apenas  porque  entende  que  o  Sr.  Moisés  está
condenado  por  conta  de  um  crime  que  não
cometeu (...). (grifo nosso)

Em  seguida,  o  Revisionante  ajuizou  uma  ação  cautelar  de

justificação  criminal  prévia (fls.  109/113)  para  que  as  duas  testemunhas

fossem ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, entretanto, apenas, a

vítima pôde prestar as informações vez que seu genitor veio a falecer no início

do ano de 2013.

Quanto à ofendida, vê-se à fl. 135 que, efetivamente, haveria a

reiteração da  versão  de  falsidade  nas  declarações  prestadas  na  ação

originária:

Que conhece o requerente há dez anos; que quando
conheceu o postulante  tinha 12 anos de idade;  que
conheceu o requerente porque a sua tia de nome de
Francisca  Dias  de  Sousa  trabalhava  no  Hospital
Regional  desta  cidade  e  levava  a  depoente  onde
permanecia todo o expediente durante o dia; que tal

Desembargador João Benedito da Silva
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situação  ocorria  nos  finais  de  semana;  que  o
requerente naquele tempo trabalhava como motorista
da  ambulância;  que  em nenhuma oportunidade  o
postulante  lhe  assediou  em  nenhuma
oportunidade ele manteve relações sexuais com a
depoente;  que  na  época  em  que  foi  instaurado
processo criminal contra o requerente a depoente
tinha  doze  anos  e  ia  fazer  treze  no  mês  de
novembro;  que  em  nenhuma  oportunidade  ele
tentou beijar a depoente; que afirma desmentir o
depoimento  prestado  em  Juízo  no  processo
criminal,  afirmando  que  o  único  contato  que
mantinha  com  o  requerente  é  que  o  mesmo  ia
deixar sua tia em casa na ambulância e daí como
tinha apenas doze anos foi se apaixonando por ele,
pois  queria  ficar  com  o  mesmo  (…)  que  em
nenhuma  oportunidade  permaneceu  sozinha  no
interior do hospital, da ambulância e de outro local
na  companhia  do  postulante;  que  quando  se
apaixonou pelo requerente teve uma confusão com
seu pai,  pois ele descobriu que ela não era mais
moça,  o  seu  pai  lhe  indagou  quem  havia  lhe
desvirginado e na hora na raiva atribuiu o fato ao
requerente imaginando que iria casar com ele (…)
que atualmente não nutre nenhum sentimento de amor
pelo requerente; que naquela época tinha namorado,
no  caso  o  rapaz  que  mexeu  com a  depoente,  mas
depois  não  teve  mais  nada  com  ele  (...).  (fl.  135)
(grifei)

Pois bem.

É  certo  que  a  declaração  prestada  em  Cartório  extrajudicial

expressando a retratação da vítima não é meio idôneo para o ajuizamento de

ação revisional  haja vista ser tal  declaração firmada de modo unilateral.  Ao

revés, serão válidas as provas produzidas de modo prévio e através de ação

penal cautelar preparatória de justificação, observando-se o contraditório.

É que, apesar da omissão legislativa, a jurisprudência pátria tem

admitido no Juízo Criminal a justificação para fins de prova, notadamente para

instruir  revisão  criminal,  aplicando-se  subsidiariamente,  e  com  as  cautelas

necessárias,  a  lei  processual  civil  (artigos  861  a  866),  que  define  como

finalidade da ação de justificação:
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Art. 861.  Quem pretender justificar a existência de
algum  fato  ou  relação  jurídica,  seja  para  simples
documento  e  sem  caráter  contencioso,  seja  para
servir  de prova  em processo regular, exporá,  em
petição circunstanciada, a sua intenção. (grifei)

A propósito:

Para  justificar  a  revisão,  a  prova  nova  deve  ser
produzida previamente, através de ação penal cautelar
preparatória  de  justificação,  observando-se  o
contraditório.  (TJSE -  RVCR:  2011123236  SE  ,
Relator:  DESA.  SUZANA  MARIA  CARVALHO
OLIVEIRA,  Data  de  Julgamento:  27/06/2012,
TRIBUNAL PLENO).

REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO
DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO PARTICULAR. AUSÊNCIA
DE  CONTRADITÓRIO.  NÃO  CONHECIMENTO.  A
retratação  extrajudicial  da  vítima ou  de  testemunha,
ainda que feita por instrumento público, não se presta
a fundamentar pedido de revisão criminal a título de
nova prova, pois a coisa julgada que visa rescindir é
resultado de um procedimento regido pelo princípio do
contraditório e inatingível por tal meio. Assim proposta
a ação, está o relator autorizado a indeferi-la de plano.
Revisão não conhecida.  Unânime. (Revisão Criminal
Nº  70026620260,  Quarto  Grupo  de  Câmaras
Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Danúbio
Edon Franco, Julgado em 28/11/2008) (TJRS - RVC:
70026620260  RS  ,  Relator:  Danúbio  Edon  Franco,
Data  de  Julgamento:  28/11/2008,  Quarto  Grupo  de
Câmaras  Criminais,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 20/01/2009)

Verifica-se,  entretanto,  no  caso  em  atento,  que  a  vítima,

decorridos quase 10 (dez) anos do suposto fato criminoso, confessa, sob o

crivo do contraditório, que  mentiu para incriminar o Revisionante, cuja trama

acabou por culminar na condenação deste a uma pena de 06 (seis) anos de

reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  fechado,  amparando-se,  ambas  as

instâncias, para tanto na palavra direta e indireta da vítima eis que as provas

testemunhais produzidas tinham por fulcro informações obtidas pelos pais da
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menor (“ouviu dizer”, “ficou sabendo”) que por ela souberam dos fatos.

Logo, como a própria vítima retratou-se não é de direito, nem de

justiça, manter-se a condenação do ora Revisionante sendo, então, imperioso o

desfazimento da condenação.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, a douta Procuradoria de

Justiça, em seu parecer, concluiu:

A  retratação  não  fomenta  dúvidas,  mostrando-se
inequívoca e suficientemente convincente, invertendo
toda  a  situação  anteriormente  apresentada,  pois
demonstra  a  inexistência  do  fato  outrora  imputado.
Logo, a absolvição é medida que se impõe. (fl. 161)

Segue entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

AÇÃO  DE  REVISÃO  CRIMINAL  -  ATENTADO
VIOLENTO  AO  PUDOR  -  ABSOLVIÇÃO  -
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA - PROVA NOVA - PEDIDO
PROCEDENTE. Nos termos do art. 621, III, do Código
de  Processo  Penal,  havendo  prova  nova  acerca  da
inocência  dos  revisionandos,  consistente  em
retratação  da  vítima,  as  suas  condenações  não
merecem ser  mantidas.  Pedido procedente.  (TJPR -
RVCR: 7099790 PR 0709979-0, Relator: Jorge Wagih
Massad, Data de Julgamento:  31/03/2011, 5ª Câmara
Criminal em Composição Integral, Data de Publicação:
DJ: 610)

Crime contra os costumes.  Ato libidinoso diverso da
conjunção carnal. Prova nova. Inteligência do art. 621 ,
III,  do CPP.  Crime não caracterizado.  Retratação da
vítima.  Vítima  que  se  retrata  cabalmente  em  Juízo,
afirmando que não teria sido o condenado o autor do
fato  criminoso,  é  elemento  probatório  que  desfaz  o
fundamento  da  condenação.  Revisão  acolhida  por
maioria  para  absolver  o  condenado.   (RJTJERGS
185/58)

REVISÃO  CRIMINAL.  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  -
VÍTIMA  QUE  SE  RETRATA  EM  JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL ADMITINDO TER MENTIDO PERANTE O
JUÍZO SINGULAR À ÉPOCA DOS FATOS. - FALSA
IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA POR PARTE
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DOS  REQUERENTES.  -  NOVAS  PROVAS.  -
INTELIGÊNCIA  DO  ARTIGO  621,  INCISO  III,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  -  PLEITO
REVISIONAL  PROCEDENTE.  I.  "A  finalidade  da
revisão é corrigir erros de fato ou de direito ocorridos
em processos findos, quando se encontrem provas da
inocência ou de circunstância que devesse ter influído
no andamento da reprimenda". (JTACRESP 57/36). II.
Os requerentes comprovaram suas inocências através
do  depoimento  da  suposta  vítima,  judicialmente
produzido  através  dos  autos  de  justificação,  que
constituem provas novas, posto que confirmam fatos
desconhecidos  até  a  prolação  da  decisão
condenatória. (TJPR - RVCR: 4397368 PR 0439736-8,
Relator:  Lidio  José  Rotoli  de  Macedo,  Data  de
Julgamento:  10/01/2008,  2ª  Câmara  Criminal  em
Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 7540)

À  vista  disso,  a  prova  nova  apresentada  pelo  autor  com  a

finalidade de desconstituir o decisum – qual seja: a retratação da vítima – está

a autorizar a procedência do pedido revisional pois se  trata de condenação

pela prática do crime em que se dá valor expressivo à palavra da ofendida.

Logo, se antes existiam elementos para a condenação, neste instante, com a

nova versão trazida pela suposta vítima, inocentando o Revisionante, não há

mais  como  mantê-la  nos  moldes  em que  foi  proferida,  ainda  mais  quando

inexiste qualquer elemento a indicar que esteja aquela, agora, faltando com a

verdade.

Portanto,  sem maiores  delongas,  como a finalidade da revisão

criminal  é corrigir  erros de fato ou de direito ocorridos em processos findos

quando se encontrem provas da inocência ou de circunstância que devesse ter

influído no andamento da reprimenda impõe-se o deferimento da pretensão

para  julgar  procedente  o  pedido  revisional  absolvendo o  Revisionante  da

imputação descrita na exordial acusatória, expedindo-se, consequentemente, o

competente alvará de soltura, se por outro motivo não deva estar preso.

Noutra feita, no que se refere  ao pedido de indenização, com
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fulcro no artigo 5º, LXXV1 da CF e 630 do CPP2, entendo não sê-lo cabível ao

caso. 

Ab initio, deve-se esclarecer que o fato do autor ter sido, neste

instante,  absolvido  não implica, por  si  só,  que tenha havido  erro  judiciário

quando da prolação da sentença penal em que fora condenado.

Denota-se que,  da análise do conjunto probatório dos autos,  o

autor foi condenado na ação penal com base nas firmes declarações prestadas

pela vítima, além do laudo pericial a demonstrar que ela não seria mais virgem.

Ora,  à  época,  por  força  do,  então  vigente,  artigo  224,  “a”  do

Código Penal,  na prática do crime de estupro (artigo 213 do CP) em desfavor

de menor, presumia-se, de modo absoluto, a violência da ação. Além do mais,

cuidando-se de crime que, em regra, ocorre na clandestinidade, a palavra da

ofendida, ainda que infante, possuiria especial relevância para o deslinde da

causa.

A par  do  exposto,  constata-se  que  todo  instante,  foi  a  vítima

convicta em declinar os fatos em plena conformidade com aqueles descritos na

exordial, vindo a retratar-se apenas 10 (dez) anos depois daquele tido como o

da prática, confessando que faltara com a verdade sobre os fatos uma vez que

o acusado jamais havia praticado o delito a ele imputado.

Portanto, não se pode afirmar que houve erro judiciário quando da

prolação da sentença condenatória (e, posteriormente, no acórdão) à vista do

princípio  do  livre  convencimento  motivado  do  juiz  que,  diante  das  provas,

exercendo o adequado juízo de valoração dos fatos e do caderno probatório,

não adotou, desde o princípio, posição favorável ao réu, afinal, ressalta-se que

1 Art. 5. (…) LXXV da CF. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que
ficar preso além do tempo fixado na sentença.

2 Art. 630 do CPP. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa
indenização pelos prejuízos sofridos.
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nos  crimes  contra  a  dignidade  sexual,  a  palavra  da  ofendida,  quando

considerada coerente e harmônica com o cotejo probatório, é dotada de muita

importância.

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  inúmeras

oportunidades, assentou que a regra geral é de que a responsabilidade objetiva

estatal  não  deve  ser  aplicada  ao  Poder  Judiciário,  a  não  ser  nos  casos

expressamente previstos em lei  (Ministro Moreira Alves, Resta nº 111.609-9,

julgado em 11.12.1992, DJU de 19.03.1993; ainda RTJ 59/783, Relator Ministro

Thompson Flores;  RExt  nº  505.393-8,  Relator  Ministro  Sepúlveda Pertence,

julgado em 26.06.2007, DJU de 05.10.2007).

Ao  Poder  Judiciário,  salvo  casos  expressamente
previstos  em  lei,  não  se  aplica  o  princípio  da
responsabilidade objetiva do Estado,  uma vez que a
administração  da  Justiça  é  um  dos  privilégios  da
soberania. Assim, a Administração não está obrigada a
reparar o dano suportado por particular se o Juiz, ao
julgar erroneamente a causa, não incorreu em dolo ou
fraude (...). (RT 772/152)

Logo, na indenização por erro judiciário deverá estar evidenciada

a responsabilidade subjetiva do Estado, ou seja, que o juiz tenha agido com

dolo ou culpa no exercício de suas funções, em nome do Judiciário.

Nessa esteia:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  -  PODER
JUDICIÁRIO  -  NEGLIGÊNCIA  E  PREVARICAÇÃO
NÃO PROVADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Para
que a pretensão de haver indenização do Estado pela
prática  de  atos  judiciais  seja  admissível,  faz-se
necessária a prova da culpa ou dolo do magistrado na
condução  do  processo.  Aplicação  da  teoria  da
responsabilidade subjetiva.  Também a imputação  de
prevaricação  deve  ressair  lastreada  em  elementos
probatórios,  sob  pena  de  improcedência  da  ação.
Recurso  não  provido.  (TJMS  -  AC:  13672  MS
2005.013672-6, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas
Borges,  Data  de  Julgamento:  07/03/2006,  2ª  Turma
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Cível, Data de Publicação: 22/03/2006)

Descabe a fixação da indenização civil pretendida pelo
requerente,  pois  a  condenação  foi  resultado  da
interpretação  da  prova  existente  na  época  e  não
reflete  erro  judiciário.  (TJRS -  RVCR:  70052701422
RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de
Julgamento: 16/08/2013, Terceiro Grupo de Câmaras
Criminais, Data de Publicação: DJ do dia 26/08/2013)

Assim, inexistindo qualquer comprovação de que o juiz agiu com

dolo  ou  culpa  ao  decidir  pela  condenação  não  será  devida  a  indenização

perquirida por não ser ela mero efeito da procedência da ação revisional.

Forte  em tais  razões,  em harmonia com  o  parecer  da  douta

Procuradoria  de  Justiça,  julgo  parcialmente  procedente a  ação  revisional

para absolver o Revisionante Moisés da Silva Leite das sanções penais do

artigo 213 c/c artigo 224, “a”, ambos do Código Penal, ante a evidência da

falsidade  das  declarações  prestadas  pela  ofendida  na  ação  penal  n.

013.2003.001698-7/001,  tudo nos moldes do artigo 621, incisos II  e III  c/c

artigo 386, I, todos do CPP.

Expeça-se alvará de soltura, caso não haja fato impeditivo.

Transitada em julgado, retire-se o nome do Revisionante do rol

dos culpados.

Oficie-se à Corregedoria do TRE-PB para levantar a suspensão

dos direitos políticos inaugurada com o decreto condenatório.

É como voto.

Presidiu  o julgamento o  Excelentíssimo Senhor Desembargador

Joás de Brito Pereira Filho, Decano desimpedido, nas ausências justificadas da

Presidente  e  do  Vice-Presidente.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor
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Desembargador João Benedito da Silva. Revisor: Excelentíssimo Senhor

Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Participaram  ainda  do

julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de

Oliveira  (Juiz  convocado,  à  época,  para  substituir  o  Des.  Arnóbio  Alves

Teodósio),  Marcos Coelho de Salles (Juiz  convocado para substituir  o  Des.

Romero Marcelo da Fonseca Oliveira), José Ricardo Porto, Maria das Graças

Morais Guedes, Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada para substituir o

Des. Leandro dos Santos), José Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Valle

Filho, Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir  o Des. Abraham

Lincoln da Cunha Ramos), Márcio Murilo da Cunha Ramos (Corregedor-Geral

de Justiça), Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Des.

Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides)  e  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (Juiz

convocado para substituir a Desª. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda

Ferreira).  Abstiveram-se  de  votas  os  Drs.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz

convocado para substituir o Des. João Alves da Silva) e Gustavo Leite Urquiza

(Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Frederico  Marinho  da  Nóbrega

Coutinho).  Ausentes,  justificadamente,  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior – férias, e Marcos Cavalcanti de

Albuquerque.  Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor José

Raimundo de Lima, Procurador de Justiça em substituição ao Excelentíssimo

Senhor Doutor Bertrand de Araújo Asfora, Procurador Geral de Justiça.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de

Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 30 (trinta) dias do

mês de julho do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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