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FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REEXAME DAS PROVAS JÁ
ANALISADAS  EM  PRIMEIRO  E  SEGUNDO
GRAUS DE  JURISDIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE
DE REANÁLISE, SOB PENA DE  CONVERTER
O  PEDIDO  EM  NOVA  APELAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

No processo penal, o princípio geral vigente é o
de que somente será declarado nulo, quando há
efetiva  demonstração  de  prejuízo,  conforme  o
disposto  no  art.563  do  CPP:  Nenhum  ato  será
declarado  nulo,  se  da  nulidade  não  resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa. 

A revisão criminal não é recurso de apelação, e
sim estreita via pela qual é possível modificar o
trânsito  em  julgado  para  sanar  erro  técnico  ou
corrigir  erro  judiciário,  e  não  para  reexame  de
provas devidamente apreciadas no decisório que
impôs a condenação. 

É  inadmissível,  em  sede  de  ação  revisional,  o
reexame  de  matéria  exaustivamente  debatida,
baseada  em  argumentos  já  apreciados  e
rejeitados na sentença e no acórdão, sob pena de
transformar-se  o  pedido  revisional  em  segunda
apelação. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  autos  identificados
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acima;

A C O R D A  o Plenário do  Tribunal  de Justiça do Estado da
Paraíba  em,   JULGAR  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO  REVISIONAL,  POR
UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal, manejada por Robson Galdino de

Lima regularmente  representado por  seu Procurador  e  Advogado habilitado

(fl.13), com fulcro no artigo 621, inciso I, e seguintes do CPP,  contra  sentença

do  Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Sapé(fls.86/103),  que  o

condenou  a  uma  pena  de  21  (vinte  e  um)  anos  e  06(seis)  meses  de

reclusão, pela prática do crime previsto no  art. 157, § 3º do Código Penal.

Em sede de preliminar, o Revisionando arguiu várias nulidades:

(a) - por ausência de defesa técnica, eis que a defesa lançada nos autos (fl.30),

refere-se ao processo a que respondeu na 1ª Vara da Comarca de Santa Rita,

de porte ilegal de arma, restando demonstrado que no atual processo, ficou

sem apresentar defesa prévia; (b) - violação do devido processo legal, eis que

a esposa da vítima foi ouvida como testemunha compromissada; (c) - violação

ao art. 186 do CPP, eis que a denúncia não foi lida, nem informado sobre o seu

direito  de  permanecer  em  silêncio,  e,  (d)  -  por  ter  o  Juiz  ouvido  uma

testemunha do Juízo após o interrogatório, violando o devido processo legal.

No mérito  , requer a procedência da revisão criminal a fim de ser

absolvido  da  imputação,  sob  a  alegação  que  a  condenação foi  contrária  a

prova colacionada nos autos, haja vista que fazendo uma análise especial nos

depoimentos  da  testemunha  ocular  do  crime,  percebe-se  que  apenas  dois

elementos deram cabo à vida do esposo dela, além da testemunha referida,

afirmar não ter  visto  ninguém naquele dia,  nem escutado barulho de carro,

sendo as provas frágeis.

Desembargador João Benedito da Silva
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Trânsito em julgado, fl.14

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.145/150),

manifestando-se pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pela improcedência

da Revisão. 

Após  as  providências  de  estilo,  foram  os  autos  ao  Exmo.

Desembargador Revisor que pediu dia para julgamento. 

É o relatório. 
V O T O

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  e  os  requisitos

encartados nos artigos 623 do CPP, ou seja, por haver nos autos instrumento

procuratório, conferindo poderes ao subscritor para ingressar com a presente

revisional e cópia da certidão do trânsito em julgado da decisão, conheço da

presente revisão.

A Revisão Criminal é uma ação penal de natureza constitutiva, de

competência  originária  da  segunda  instância,  com  o  fim  de  desconstituir

sentença condenatória transitada em julgado. 

Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses

enumeradas, taxativamente, nos incisos I, II e III do artigo 621 do Código de

Processo  Penal,  que  a  admite  de  forma  taxativa:  “quando  a  sentença

condenatória for contrária ao texto expresso da Lei Penal ou à evidencia dos

autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou

documentos  comprovadamente  falsos  e  após  a  sentença,  se  descobrirem

novas provas de inocência do condenado.”

Feitas tais considerações, passa-se ao exame da presente revisão
criminal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Uma breve ressalva deve ser efetuada antes de adentrarmos no

mérito do presente ação, afinal, apesar do o Revisionando ter feito menção,

apenas,  a  sua  condenação  em  primeiro  grau,  percebe-se  que  contra  a

sentença  primeva  já  foi  interposta  apelação,  resultando  no  acórdão  de

fls.119/136  -  autos  principais-,  a  qual  rejeitou  a  preliminar  de  nulidade  do

processo por deficiência de defesa técnica, e, no mérito, negou provimento ao

apelo.

Logo, ciente de que uma das súplicas recursais contida no apelo

se assemelha àquela aludida na presente revisão criminal (absolvição), passo

a analisar  o caso em atento considerando como objeto não só a sentença

vergastada de fls.86/103, mas também a decisão colegiada de fls.119/136, que,

manteve a sentença em todos os seus termos.

Pois bem! Inicialmente, o Revisionando arguiu várias nulidades:

(a)  ausência  de  defesa  técnica,  eis  que  a  defesa  lançada nos autos(fl.30),

refere-se ao processo a que respondeu na 1ª Vara da Comarca de Santa Rita,

de porte ilegal de arma, restando demonstrado que no atual processo, ficou

sem apresentar defesa prévia; (b) violação do devido processo legal, haja vista

ter  a  esposa,  e  familiares  da  vítima  sido  ouvidas  como  testemunhas

compromissadas;  (c)  violação ao art. 186 do CPP, eis que a denúncia não foi

lida, nem informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio, e, (d) por

ter  o  Juiz  ouvido  uma  testemunha  do  Juízo  após  o  interrogatório  do

revisionando, violando o devido processo penal.

Todos esses termos arguidos são matérias de mérito,  por  isso

passo a analisá-las como tal.

Ab initio, insurge-se  o  requerente  a  nulidade  do processo  por

ausência  de  defesa  técnica,  sustentando  que  a  defesa  colacionada  aos

autos(fl. 30),  refere-se a outro processo que o acusado respondeu na 1ª Vara

da Comarca de Santa  Rita/PB,  por  porte  ilegal  de  arma de fogo,  restando

Desembargador João Benedito da Silva
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demonstrado  que  no  atual  processo,  ficou  sem apresentar   defesa  prévia,

sendo portanto, causa de nulidade.

No entanto, sem razão. 

Analisando o caderno processual, constata-se que o acusado foi

citado,  no  entanto,  depois  de  cientificado,  negou-se  a  assinar  e  receber  a

contrafé com a cópia da denúncia e da decisão de recebimento, conforme se

vê na certidão de fl. 206v.

Por outro lado, ao contrário do que dito pelo requerente, a defesa

prévia foi apresentada perante o Juízo competente, o da 1ª Vara da Comarca

de Sapé (fl.207),  com o rol  de testemunhas, que inclusive,  foram inquiridas

quando da audiência da instrução criminal (fls. 304 e 306). Na verdade, houve

apenas  um  equívoco,  quando  ao  número  do  processo,  não  podendo  tal

irregularidade ter o condão de anular o feito,  haja vista a não demonstração do

prejuízo. 

Ademais, o revisionando foi assistido em toda fase do processo

por um defensor público, e posteriormente, por advogado constituído (fl.423),

que  apresentou  as  alegações  finais,  oportunidade  propicia  para  expor  os

argumentos no interesse da defesa, mas assim  não procedeu.

Ora, note-se que a conduta da defesa em não se manifestar sobre

a  pretensa  nulidade,  quando  da  primeira  oportunidade  nos  autos,  constitui

aceitação tácita e preclusão da matéria. Ademais, nesta hipótese é imperiosa a

demonstração de prejuízo para que a eventual nulidade seja reconhecida, o

que não ocorreu  no caso dos autos. 

Assim, o requerente não demonstrou ter o equívoco constante no

número do processo, causado prejuízo à defesa, de modo que, sem prejuízo,

Desembargador João Benedito da Silva



Revisão Criminal  nº 2004224-65.2014.815.0000

não há nulidade a ser reconhecida, conforme dispõe o art. 563 do CPP, verbis:

Art.  563. Nenhum  ato  será  declarado  nulo,  se  da
nulidade  não  resultar  prejuízo  para  a  acusação  ou
para a defesa. 

Dessa forma, não há como prosperar a pretensão.

Alega ainda o Requerente, nulidade do processo ante a violação

do devido processo legal, eis que a esposa, filhos e outros parentes da vítima

foram ouvidas como testemunhas compromissadas e não como declarantes.

Porém, sem razão.

O processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das

formas, do qual se extrai  que as formas, ritos e procedimentos não são fins em

si mesmos, mas como meios de se garantir um processo justo, equânime, que

confira efetividade aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório

e do devido processo penal. 

Vale ressaltar que o Código de Processo Penal moderno não mais

se  coaduna  com  o  apego  ao  formalismo  exagerado.  Com  efeito,  no

ordenamento  jurídico  atual,  predomina  o  sistema  da  instrumentalidade  das

formas, pelo qual  se deve dar mais valor à finalidade pela qual a forma foi

instituída, cabendo verificar, diante de cada situação, a conveniência de retirar-

se a eficácia do ato praticado em desacordo com o modelo legal.

Vale, ainda, destacar a doutrina de Ada Pellegrini Grinover(in As

nulidades no processo penal, Ed. Revista dos Tribunais, 7ª edição, 2001, p.28.,

verbis:

Constitui seguramente a viga mestra do sistema das
nulidades e decorre da ideia geral  de que as forma
processuais representam tão somente um instrumento
para  correta  aplicação  do  direito:  sendo  assim,  a

Desembargador João Benedito da Silva
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desobediência  às  formalidades  estabelecidas  pelo
legislador  só  deve  conduzir  ao  reconhecimento  da
invalidade  do  ato  quando  a  própria  finalidade  pela
qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo
vício.

Além  disso,  consiste  o  princípio  basilar  do  processo  penal

brasileiro que nenhuma nulidade será declarada sem que haja demonstração

efetiva de prejuízo para qualquer das partes ou para a apuração da verdade

real (pas de nullite sans grief), conforme as diretrizes expostas no já referido

art. 563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não restando demonstrado o efetivo prejuízo, capaz

de eivar a nulidade do processo, não há como prosperar a ação também por

esse fundamento.

Quanto a alegada nulidade por violação ao disposto no art. 186

do  CPP,  por  falta  da  leitura  da  denúncia,  bem  como  de  advertência,  no

interrogatório,  sobre  o  direito  de  permanecer  calado,  além de  não  ter  sido

arguida durante o curso regular da ação penal, nem mesmo por ocasião da

interposição do apelo, tenho, que não houve a demonstração do prejuízo para

a defesa.

 Dispõe o art.186, do CPP:

Art.  186. Depois  de  devidamente  qualificado  e
cientificado  do  inteiro  teor  da  acusação,  o  acusado
será  informado  pelo  juiz,  antes  de  iniciar  o
interrogatório, do seu direito de permanecer calado e
de  não  responder  perguntas  que  lhe  forem
formuladas”,

Com efeito, a higidez do ato atacado é corroborado pela presença

de  defensor  durante  todo  o  processo,  inclusive  no  interrogatório  (fls.59/60-

autos  principais),  assim,  incólumes  as  garantias  da  ampla  defesa  e  do

contraditório. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Por outro lado, a falta de advertência sobre o direito ao silêncio,

não conduz por si só, a anulação automática do interrogatório ou depoimento,

restando  mister  observar  outras  circunstâncias  do  caso  concreto,  a  fim  de

verificar se ocorreu ou não da referida nulidade. 

Sobre  o  tema,  o  Excelso  Supremo  Tribunal  Federal tem
entendido:

“1.  As  garantias  da  ampla  defesa  e  do  contraditório
restam observadas, não prosperando o argumento de
que a falta de advertência, no interrogatório,  sobre o
direito dos réus permanecerem calados, seria causa de
nulidade  apta  a  anular  todo  o  processo  penal,  nos
casos  em que  a  higidez  do  ato  é  corroborada  pela
presença de defensor durante o ato, e pela opção feita
pelos réus de, ao invés de se utilizarem do direito ao
silêncio,  externar  a  sua  própria  versão  dos  fatos,
contrariando as acusações que lhes foram feitas, como
consectário  de  estratégia  defensiva.  2.  A  falta  de
advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à
anulação automática do interrogatório ou depoimento,
restando mister observar as demais circunstâncias do
caso  concreto  para  se  verificar  se  houve  ou  não  o
constrangimento  ilegal.  (HC 88.950/RS,  Relator  Min.
Março  Aurélio,  Primeira  Turma,  Julgamento  em
25/9/2007,  HC  78.708/SP,  Relator  Min.  Sepúlveda
Pertence,  Primeira  Turma,  Julgamento  em  9/3/1999,
RHC 79.973/MG, Relator Min. Nelson Jobim, Segunda
Turma, Julgamento em 23/5/2000.) 3.(...) 5. É cediço a
falta  de  advertência sobre  o  direito ao  silêncio não
conduz  à  anulação  automática  do  interrogatório  ou
depoimento,  restando  mister  observar  as  demais
circunstâncias  do caso  concreto  para  se verificar  se
houve  ou  não  o  constrangimento  ilegal”,  restando
observadas  as  garantias  da  ampla  defesa  e  do
contraditório  “nos  casos  em que  a  higidez  do  ato  é
corroborada pela presença de defensor durante o ato,
e  pela  opção  feita  pelos  réus  de,  ao  invés  de  se
utilizarem do direito ao silêncio, externar a sua própria
versão dos fatos, contrariando as acusações que lhes
foram  feitas,  como  consectário  de  estratégia
defensiva.”(RHC  107915/SP,  Rel.  Min.LUIZ  FUX,  DJ
25.10.2011).

Também,  no  mesmo  sentido  o  entendimento  do  Superior

Tribunal de Justiça:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  DUPLAMENTE

Desembargador João Benedito da Silva
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CIRCUNSTANCIADO.  ART.  186  DO
CPP.ADVERTÊNCIA DO MAGISTRADO QUANTO AO
SILÊNCIO  DO  RÉU.  AUSÊNCIA DEVIOLAÇÃO  AO
PRESSUPOSTO  LEGAL.  NULIDADE  RELATIVA.
PREJUÍZO NÃOEVIDENCIADO. 1. A alegação de que
o acusado foi estimulado a confessar a autoriado crime
não  encontra  amparo  nos  autos  e  tampouco  foi
mencionada nomomento adequado. 2. A existência de
irregularidade  na  advertência  feita  por  ocasiãodo
interrogatório, prevista no art. 186, do CPP, é causa de
nulidaderelativa, cuja declaração depende de oportuna
alegação e dedemonstração de prejuízo (Precedente
da  Sexta  Turma  -  HC  87058/CE,Rel.  Min.  Maria
Thereza de Assis Moura) 3. Ordem denegada.(STJ   ,
Relator:  Ministra  ALDERITA RAMOS  DE  OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/PE),
Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 - SEXTA TURMA)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
CONDENAÇÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO.
ADVERTÊNCIA  DO  ART.  186  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL. SILÊNCIO EM DESFAVOR DA
DEFESA.  DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT.
NULIDADE  RELATIVA.  PRECLUSÃO.  PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.1. Se os
autos  não  estão  instruídos  com  os  documentos
indispensáveis à análise da pretensão, haja vista que
não  foi  juntada  cópia  dos  interrogatórios  dos
pacientes,  fica inviabilizada a avaliação do apontado
constrangimento  ilegal,  destacando-se  ser  ônus  dos
impetrantes a devida instrução do writ.2. Esta Corte já
decidiu  que  a  existência  de  irregularidade  na
advertência feita por ocasião do interrogatório, prevista
no art.186 do Código de Processo Penal, é causa de
nulidade  relativa,  cuja  declaração  depende  de
oportuna alegação e de demonstração do prejuízo.3.
Se, além de não constar dos autos o interrogatório dos
pacientes, inviabilizando a análise dos termos em que
feita  a  advertência,  a  matéria  não  foi  suscitada
oportunamente  e  não  foi  demonstrado  o  prejuízo
causado  aos  pacientes,  que  não  confessaram  a
prática delitiva, inviável o reconhecimento da nulidade.
4. Ordem denegada. (HC 87.058⁄CE, Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 22⁄03⁄2010)

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO.  CONFISSÃO DO RÉU.  ADVERTÊNCIA
DO  ARTIGO  186  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL.  INOCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  PAS  DE
NULLITÉ  SANS  GRIEF.  INTERROGATÓRIO.
AUSÊNCIA DO  DEFENSOR TÉCNICO.  SENTENÇA
DE  PRONÚNCIA.  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.

Desembargador João Benedito da Silva
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INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL.
INDEFERIMENTO.  NULIDADES.  INOCORRÊNCIA.1.
Inexistindo prova de que a confissão do réu resultou
da  advertência  inserta  no  artigo  186  do  Código  de
Processo  Penal  no  sentido  de  que  "o  seu  silêncio
poderá  ser  interpretado  em  prejuízo  da  própria
defesa",  não  há  falar  em  constrangimento.2.  De
qualquer modo, "A referência ao disposto no art. 186
do CPP não é suficiente, por si só, para inquinar de
nulidade o processo, se a parte não se encarrega de
demonstrar  o  efetivo  prejuízo."  (HC  nº  19.517⁄MS,
Relator Ministro Paulo Medina, in DJ 31⁄5⁄2004).6(...).
Ordem  denegada.(HC  31.680⁄RJ,  Relator  Ministro
Hamilton Carvalhido, DJ 03⁄09⁄2007).

Ademais,  ressai  dos autos que a condenação se embasou em

amplo conjunto probatório, não sendo o interrogatório, o único  determinante

para a condenação do revisionando.

Assim,  a  falta  de  leitura  da  denúncia,  bem  como  advertência

quanto à possibilidade de silêncio do réu e a existência de irregularidade nesta

advertência constitui nulidade relativa, a depender da demonstração efetiva do

prejuízo sofrido e devendo ser alegada na primeira oportunidade, conforme as

diretrizes expostas no art. 563 e art. 566 do Código de Processo Penal, o que

não ocorreu na hipótese em exame.

Dai porque, não há como acolher a pretensão.

Alegou também, o Revisionando, nulidade do processo por ter o

Juiz ouvido a testemunha Manoel Gonçalves da Silva, (fls. 320/321), após o

interrogatório, restando demonstrado que foi violado o devido processo legal. 

Todavia, ser razão.

È que, conforme dito alhures, o revisionando, não demonstrou o

prejuízo causado (CPP, 563,  CP), nem tampouco,  consta que a defesa em

qualquer momento tenha se manifestado sobre a referida nulidade, quando da

Desembargador João Benedito da Silva
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primeira oportunidade de falar nos autos, no caso, por ocasião das alegações

finais. 

Ademais, nesta hipótese é imperiosa a demonstração de prejuízo

para que a eventual nulidade seja reconhecida, o que não ocorreu  no caso dos

autos.

Por sua vez, conforme já demonstrado o revisionando foi assistido

durante toda a instrução por advogado, tendo sido respeitado o contraditório e

ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade.

Assim, também, sem razão, revisionando. 

Insurge-se, por fim o requerente, com fundamento no inciso I do

artigo 621 do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação foi

contrária a prova colacionada aos autos, eis que a única testemunha ocular, a

companheira da vítima Maria Salete Bezerra (fl.35), teria dito que apenas duas

pessoas deram cabo a vida do seu esposo, além de não ter os reconhecidos

por estarem encapuzados.

Também, não merece prosperar a irresignação.

No entanto, essa divergência com a sentença, que assenta que

três homens entram na casa da vítima, em vez de dois, não conduz a ilação de

que a decisão foi  contrária a evidencia dos autos, a autorizar a reforma do

julgado via revisional.

Ab initio,  é indiscutível que o artigo supramencionado admite a

revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos

autos ou a texto expresso de lei penal, todavia, no caso  sub judice, entendo

que tal não ocorreu, estando a decisão vergastada em perfeita consonância

com o caderno probatório.

Ora, é evidente que o requerente visa, tão-somente, um terceiro
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exame  das  provas  dos  autos,  reacendendo  a  discussão  sobre  os  fatos

descritos  na  denúncia,  e,  para tanto,  elegendo a  revisão criminal  como via

impugnativa, pois a matéria ventilada em suas razões já foi  exaustivamente

analisada e rechaçada tanto na sentença, quanto no acórdão.

Trata-se, portanto, de condição essencial  para que se admita a

revisão  a  ocorrência  de  determinadas  circunstâncias  legais,  não  podendo

servir como mais uma oportunidade recursal, mas uma estreita via na qual

é  possível  modificar  o  trânsito  em  julgado  para  sanar  erro  técnico  ou

injustiça da condenação, e não rediscutir teses jurídicas.

Além do mais, a correta interpretação do mencionado dispositivo

legal é de que a contrariedade entre a decisão revisanda e a prova dos autos

deve ser  manifesta, clara, frontal, comprovada de plano, ou seja, em respeito ao

instituto da coisa julgada, a revisão criminal inverte o ônus da prova, que passa

a ser da defesa, vez que a decisão condenatória goza de presunção relativa de

justiça e o livre convencimento do julgador deve ser respeitado. 

Com  efeito,  não  basta  a  alegação  de  insuficiência  ou

precariedade  dos  elementos  de  prova,  quando  a  condenação  encontra

respaldo  na  documentação  carreada  aos  autos.  Destarte,  a  prova  que

autoriza a ação revisional criminal é aquela que deixa patente a inocência

do acusado, não a que provoca mera dúvida no espírito do julgador.

Aliás,  vale  ressaltar  que  os  argumentos  do  Requerente  são

insubsistentes. As provas da autoria delitiva foram exaustivamente analisadas,

tanto na sentença condenatória,  quanto no apelo interposto, tendo em vista

restar  comprovado  que  o  revisionando  participou  do  crime  pelo  qual  foi

condenado, não cabendo aqui um novo reexame.

É  que  nesta  fase  processual,  a  segurança  jurídica  deverá  ser

sobrevalorizada, porque os autos já passaram pelo crivo do Juiz monocrático e

do  Tribunal,  de  forma  que  não  se  pode  admitir  um  novo  recurso  para
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reexaminar matéria de fato e de direito.

Nesse sentido segue a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"STF: Não é, também, possível, em revisão criminal,
simples  reexame  da  prova  que  serviu  de  apoio  à
decisão condenatória, quando é certo não se alega,
sequer,  sejam falsos os depoimentos e documentos
em que se fundou a condenação" (RT 560/423). 

REVISÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - PEDIDOS DE
NULIDADE  DO  PROCESSO  E  DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA -  REANÁLISE
DA  PROVA  -  DESCABIMENTO  -
RECONHECIMENTO  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E MENORIDADE - NECESSIDADE -
PEDIDO  PARCIALMENTE  DEFERIDO.  A  revisão
criminal  não  se  presta  ao  reexame  de  provas,
devendo  ser  manejada  apenas  na  hipótese  de
flagrante ilegalidade ou equívoco, ou seja, em caso de
sentença condenatória contrária ao texto de lei ou à
prova dos autos, fundada em provas falsas, ou ainda,
quando  sobrevêm  novos  elementos  hábeis  a
inocentar  o  requerente  ou  se  descobertas
circunstâncias  que  autorizem  ou  determinem  a
diminuição especial da pena do peticionário. (TJMG.
Processo  n.º  1.0000.07.455343-9/000(1).  Relator:
Vieira de Brito. Data do julgamento: 07.10.2008. Data
da publicação: 07.11.2008).

“Conforme  orientação  há  muito  sedimentada  nesta
Corte  Superior,é  inadmissível  o  manejo  da  Revisão
Criminal para simples reexame de provas, pela mera
repetição de argumentos  já  anteriormente  refutados.
Ademais, não se mostra a via do writ idônea para a
análise das teses relativas à negativa de autoria,  tal
como pretende, in casu, a impetração. Precedentes.”
(HC 118986 / SP - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO - DJe 15/06/2009).

Noutros  termos,  em sede  de  revisão  criminal,  não  se  há  que

realizar nova avaliação percuciente da prova, com todos os seus meandros já

avaliados tanto no primeiro grau, quanto no segundo de Jurisdição. Deve-se,

isto  sim,  apreciar  se  a  sentença  condenatória  baseou-se  ou  não  na  prova
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encartada nos autos ou se dela se divorcia, pelo fato de que o onus probandi,

nesta seara, inverte-se, cabendo ao requerente comprovar o que alega.

A Jurisprudência é assente neste sentido:

"No âmbito da revisão, como ocorre uma inversão do
onus  probandi,  se  o  condenado  não  comprovar  o
alegado de forma adequada e suficiente, sem deixar
qualquer  dúvida,  a  sua  pretensão  não  poderá  ser
atendida" (RJD 18/196).

"Em  se  tratando  de  revisão,  inverte-se  o  ônus  da
prova,  cabendo  ao  requerente  fazer  prova  do
desacerto  da  decisão  que  o  condenou.  Não  lhe
aproveita o estado de dúvida que acaso consiga criar
no espírito de seus julgadores" (JTJ-LEX 144/300).

Forte em tais razões, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação

revisional, mantendo inalterada a decisão.

Por  fim,  DEFIRO o  pedido  da  Justiça  Gratuita,  formulado  na

inicial. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Ricardo Porto, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na ausência
justificada  do  Excelentíssimo Senhor  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque,  que se encontra em gozo de férias.  Relator:  Excelentíssimo
Senhor 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  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos), Joás de Brito Pereira Filho, João Batista Barbosa ( Juiz convocado
para substituir  a  Desª  Maria  das Neves do Egito  de Araújo Duda Ferreira),
Arnóbio Alves Teodósio (  Corregedor-Geral  de Justiça),  Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Vanda Elizabeth
Marinho (Juíza  convocada para  substituir  o  Des.  José Ricardo Porto,  Vice-
Presidente), Leandro dos Santos, Oswaldo Trigueiro do Valle filho,  e  Saulo
Henriques de Sá e Benevides. Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Luis Silvio Ramalho Junior, João Alves da Silva,
Maria das Graças Morais Guedes, José Aurélio da Cruz, Abraham Lincoln da
Cunha Ramos e Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para substituir  a

Desembargador João Benedito da Silva



Revisão Criminal  nº 2004224-65.2014.815.0000

Des.ª Maria de Fátima Moraes  Bezerra Cavalcanti).

 Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor José
Raimundo de Lima, Subprocurador Geral de Justiça.

Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de
Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08(oito) dias do
mês de abril do ano de 2015.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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