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ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL Nº  2003547-35.2014.815.0000 –  Comarca
de Sumé/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
REQUERENTE: Alberto Vilar de Sousa
ADVOGADA: Jennifer Caroline Vilar Montilari (OAB/PB 18.641)
REQUERIDA: Justiça Pública

REVISÃO  CRIMINAL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO
DA  SENTENÇA  ATACADA.  PRELIMINAR
SUSCITADA  NO  PARECER  MINISTERIAL.
INDEFERIMENTO. 

1. Deve ser indeferida, liminarmente, Ação de
Revisão  Criminal  que  não  preenche  os
requisitos legais previstos no art. 625, § 1º, do
Código  de  Processo  Penal,  especificamente,
pela ausência de comprovação do trânsito em
julgado da sentença. 

2.  Antes,  porém,  o  requerente  foi
regularmente intimado para suprir as faltas, a
fim de se salvaguardar  o princípio  da ampla
defesa, porém, se manteve inerte.

3. Pedido revisional indeferido, liminarmente.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de Revisão
Criminal, acima identificados, 

ACORDA o  egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, em sessão plenária, em indeferir o pedido revisional.

RELATÓRIO

Narra a inicial que Alberto Vilar de Sousa, devidamente
qualificado,  foi  condenado  à  pena  corporal  de  2  (dois)  meses  e  20
(vinte) dias de detenção, nos termos da decisão proferida nos autos do
processo nº 0000653-67.2010.815.0451, por ofensa ao disposto no art.
140 do Código Penal (fls. 2-8).

O requerente  ingressou com a presente  revisional  ao
argumento de que a condenação se baseou em depoimentos falsos, de
testemunhas inquinadas de suspeição, havendo provas da sua inocência.
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Requereu, portanto, a procedência dessa revisional para
absolver o “revisando da conduta a ele imputada, desconstituindo-se a
decisão penal condenatória transitada em julgado.”

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça,  em  parecer,  opinou  pelo  indeferimento  liminar  do  pedido,
alertando para a ausência dos documentos exigidos em lei (fls. 15-18).

Por não ter juntado documento a certidão de trânsito
em julgado da decisão atacada, foi procedida a intimação da advogada
para suprir as faltas (fl. 21), mas não houve manifestação (fl. 22). 

É o relatório.

VOTO

O caso é de fácil solução.

Com efeito,  a  revisão criminal  “é uma ação penal  de
natureza  constitutiva  e  sui  generis,  de  competência  originária  dos
tribunais,  destinada  a  rever  decisão  condenatória,  com  trânsito  em
julgado, quando ocorreu erro judiciário.”

Como primeiro  requisito  para  o  ajuizamento  da  ação
revisional por Advogado, a legitimidade ativa é conferida a procurador
legalmente habilitado, consoante dicção do art. 623, CPP.

Por sua vez, o 625, § 1º do Código de Processo Penal
disciplina:

“Art.  625. O requerimento será distribuído a
um relator e a um revisor, devendo funcionar
como  relator  um  desembargador  que  não
tenha pronunciado decisão em qualquer fase
do processo.
§  1o O  requerimento  será  instruído  com  a
certidão  de  haver  passado  em  julgado  a
sentença  condenatória e  com  as  peças
necessárias  à  comprovação  dos  fatos
argüidos.” 

Estando o pedido insuficientemente instruído, o pedido
revisional  é  de  ser  indeferido  liminarmente  (Art.  127  do  RITJPB).
Vejamos:
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“Art. 127. São atribuições do Relator:
...
XV  -  indeferir  liminarmente  o  pedido  de
revisão criminal, quando ocorrer qualquer das
seguintes hipóteses:
...
c) o pedido estiver insuficientemente instruído
e for inconveniente aos interesses da Justiça a
apensação dos autos originais;”

Nesse sentido, a jurisprudência orienta:

“REVISÃO CRIMINAL.  ART.  621  DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO.
PEDIDO  INSUFICIENTEMENTE  INSTRUÍDO.”
(TJRS - Revisão Criminal  Nº 70037002102 –
Rel.  Des.  Marcel  Esquivel  Hoppe  –  j.
14.12.2010).

Pelo exposto, e sem maiores delongas, com base no art.
625, § 3°, do CPP, e em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, indefiroo pedido revisional, porque não preenchidos
os seus pressupostos de admissibilidade.

É como voto.

Presidiu  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Decano
desimpedido,  nas  ausências  justificadas  da  Presidente  e  do  Vice-
Presidente, dela participando, além de mim, Relator, o Excelentíssimo
Senhor Doutor Juiz de Direito Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado para substituir o Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior)
e os Senhores Desembargadores Joás de Brito  Pereira  Filho,  Arnóbio
Alves Teodósio, João Benedito da Silva, Miguel de Brito Lyra Filho (Juiz
de Direito convocado para substituir  o Desembargador João Alves da
Silva), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o
Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho), José Ricardo
Porto, Maria das Graças Morais Guedes, Vanda Elizabeth Martinho (Juíza
de  Direito  convocada  para  substituir  o  Desembargador  Leandro  dos
Santos), José Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, Aluízio
Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Abraham Lincoln da Cunha Ramos),  Márcio Murilo  da
Cunha Ramos (Corregedor-Geral de Justiça), Ricardo Vital de Almeida
(Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Saulo
Henriques de Sá e Benevides),  Marcos Cavalcanti de Albuquerque, José
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Ferreira  Ramos  Júnior  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e
Marcos  Coelho  Sales  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Romero da Fonseca Oliveira).

Presente à sessão 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 Fonseca
Xavier de Andrade” do Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  em
João Pessoa, aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2014.

João Pessoa, 01 de agosto de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
               - Relator -

REVISÃO CRIMINAL Nº 2003547-35.2014.815.0000                        4


