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RESUMO

O tema e a problemática dedicados no presente trabalho, diz respeito ao julgamento
e juízo a ser exercido pelo Tribunal, de segunda instância ou superior, ao julgar
procedente o pedido realizado em ação de revisão criminal das sentenças
condenatórias do tribunal popular, eivadas de erro, equívoco ou injustiça. Busca-se
refletir acerca do tema, chegando a conclusões a fim de que se defina como será
realizado tal julgamento, mas tendo em vista a existência de dispositivo expresso
constitucional que institui o Tribunal do Júri, fundado, entre outros princípios
fundamentais, na soberania dos veredictos, que parte do pressuposto de que os
tribunais togados, não podem reformar as decisões dos jurados, quanto ao seu mérito.
O método utilizado para isso, foi discorrer acerca dos assuntos preliminares até que
se chegasse efetivamente na problemática, com base em estudiosos doutrinadores
do Processo Penal e de decisões dos tribunais, com ênfase no Superior Tribunal de
Justiça. Foi possível chegar à conclusão de que, sem violação a preceito
constitucional fundamental, da soberania dos veredictos, não se pode o tribunal
togado revisar no mérito as decisões dos jurados, em que pese este seja o
entendimento majoritário da doutrina. E que o juízo exercido pelo tribunal deveria ser
apenas o de cassar/desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, a
fim de que os autos sejam remetidos ao Tribunal do Júri, que por novo Conselho de
Sentença, irá julgar o mérito da causa. Tal medida harmonizaria o direito do
condenado de revisar a sentença condenatória ou absolutória imprópria, sem que
houvesse violação à soberania dos veredictos.

Palavras Chave: Revisão Criminal. Coisa Julgada. Soberania dos Veredictos.
Tribunal do Júri.
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1 INTRODUÇÃO

A revisão criminal é uma ação de competência originária dos tribunais, de
manejo exclusivo para benefício do réu, correspondendo a uma medida extraordinária
de impugnação, cujo objetivo é desconstituir a coisa julgada, formal e material,
formada sobre uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, transitada em
julgado.
Tal sentença condenatória ou absolutória imprópria foi fundamentada em
contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos, ou em
documentos, exames e depoimentos comprovadamente falsos ou quando após a
sentença se descobrirem novas provas de inocência do acusado, ou que autorize ou
determine a diminuição da pena.
A revisão é medida possível de ser utilizada a fim de que se desconstitua
sentenças emanadas dos jurados em um julgamento pelo Tribunal do Júri, entretanto,
o que não se encontra ainda pacificado na doutrina e jurisprudência é qual órgão será
o responsável em decidir o pedido revisional, o juízo revisor/ tribunal togado ou o
próprio Tribunal do Júri, por meio de nova formação de Conselho de Sentença.
Tendo em vista a existência de princípio constitucional fundamental, previsto
no art. 5º, inc. XXXVIII, CF/88, que dispõe a respeito da soberania dos veredictos do
conselho de sentença, que possui como pressuposto o impedimento de que o tribunal
togado revise as sentenças emanadas pelo tribunal popular, quanto ao mérito da
causa.
A fim de respeitar e visualizar a coexistência do preceito fundamental da
revisão criminal frente o também princípio constitucional fundamental consagrado ao
Tribunal do Júri, da soberania dos veredictos, é que foi realizada a presente pesquisa
cientifica.
Busca-se, por meio de pesquisa dentre os doutrinadores do direito processual
penal, entender os argumentos utilizados ao tratar do tema, a fim de que se possa
chegar a uma conclusão que melhor respeite o Estado democrático de direito em que
se vive no Brasil.
O presente trabalho foi dividido em noções gerais a respeito da ação de
revisão criminal, mencionando a respeito do princípio da coisa julgada, e os seus
fundamentos de existir, após, fala-se da revisão criminal, com base na doutrina
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brasileira de processo penal e das decisões dos tribunais superiores, tentando ao
máximo apresentar todas as peculiaridades desta ação, que realmente são muitas.
Posteriormente, se mostrou fundamental explanar a respeito do princípio da
soberania dos veredictos, chegando enfim na divergência apresentada. O
interessante é que tal tema está há muitos anos sendo discutido, e a maioria dos
estudiosos do processo penal tecem alguns ou muitos comentários sobre tal
problemática.
Há inclusive, uma doutrina majoritária sobre o tema, que entende pela
possibilidade de que o tribunal togado, revise no mérito as decisões do tribunal
popular, utilizando de diversos argumentos, muitas vezes convincentes, em que pese
haja dispositivo constitucional expresso de proteção a soberania dos veredictos, que
diz exatamente o contrário.
A pesquisa e explanação sobre o julgamento da revisão criminal das decisões
do conselho de sentença do júri, contribuirá com a prática processual penal, até para
alertar que há a necessidade de determinar quem realizará o julgamento deste pedido
revisional, mas não apenas isso, que seja também feito sem que haja violação a
preceito constitucional fundamental.
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2 NOÇÕES GERAIS SOBRE A REVISÃO CRIMINAL
Dispõe o ilustre doutrinador BADARÓ (2017, p. 373), ao introduzir o tema: “A
revisão criminal justifica-se em face da falibilidade humana, que torna necessária a
existência de mecanismos que permitam a correção dos erros e a prevalência da
justiça. [...] É pois, a revisão um processo reparatório do erro judiciário”.
Tendo em vista a falibilidade humana, e a consequente ocorrência de erros,
assim como em qualquer meio social, é comum também que ocorram no Poder
Judiciário, e por isso o autor RANGEL (2015, p. 1092) continua seu raciocínio dizendo
que: “[...] os erros judiciários, como os erros de todo o gênero no meio social, são
verdadeiras realidades, e, uma vez identificados, o Poder Judiciário, sendo provocado,
determina que sejam reparados”.
RANGEL (2015, p. 1091-1092) continua complementando sua ideia,
explorando a questão de que quando há a instauração de um processo, o magistrado
e todas as partes, anseiam por uma solução àquela causa, que de fato é o que se
tenta alcançar, e ao chegar nessa solução, é necessário também um mecanismo para
que haja segurança e estabilidade de tal decisão, a fim de que não seja revista
conforme a vontade das partes, e sim em situações que o legislador prevê como
possíveis, afinal também não podem ser trancadas as vias de revisar tal
pronunciamento judicial, ainda mais se tratando de condenação, então, assim dispõe:
Instaurado o processo, mister se faz a busca de uma solução que permita
aos homens alcançar a paz social (se é que isso é possível). Dessa forma,
certeza jurídica e estabilidade social são as duas vertentes que fundamentam
uma decisão judicial. Entretanto, essas duas vertentes só podem ser
alcançadas se houver a impossibilidade de, uma vez transitada em julgado,
essa decisão ser revista, salvo nos casos expressamente previstos em lei,
pois a máxima res judicata pro viritate habetur não pode nem deve ter valor
absoluto, principalmente em matéria criminal, se a decisão for condenatória.

Entretanto, há a necessidade de garantir segurança as decisões judiciais, de
forma geral, no sentido de que a causa não seja discutida inúmeras vezes até que se
tenha o resultado “desejado” por alguma das partes, e RANGEL (2015, p. 1092)
continua dizendo que “é exatamente o instituto da coisa julgada que impede a revisão
dessa decisão e dá a certeza jurídica e a estabilidade social que se almejam em um
processo”.
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Mas não se pode permitir, em que pese a necessidade de segurança jurídica,
que se perpetuem decisões errôneas ou equívocas emitidas pelo Poder Judiciário,
também passível de erros, e BADARÓ (2017, p. 373) também reflete sobre essa
questão dizendo que “no processo penal, uma condenação errônea que tenha
transitado em julgado significa a perpetuação de uma gravíssima injustiça, [...] que
indevidamente priva um indivíduo de um de seus direitos mais relevantes: a
liberdade”.
BADARÓ (2017, p. 373) pondera então, “é necessário, portanto, que, mesmo
após o transito em julgado, haja algum mecanismo para fazer aflorar a justiça,
corrigindo erros cuja perpetuação seria inaceitável”.
Por isso se faz necessário, antes mesmo de começar a falar sobre o tema
revisão criminal, falar a respeito de coisa julgada, de modo que a revisão aparece
como forma de excepcionar a coisa julgada, permitindo segunda análise de sentença
transitada em julgado, com hipóteses de cabimento previstas taxativamente em lei,
tendo em vista alegado erro ou equívoco judiciário.

2.1 PRINCÍPIO DA COISA JULGADA
A proteção a coisa julgada está prevista expressamente no art. 5º da CF, em
seu inciso XXXVI, como uma garantia fundamental do indivíduo, dizendo que “a lei
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. [grifo meu].
Conceitua a coisa julgada, PACELLI (2017, p. 304) dizendo que não se trata
de um efeito, “mas sim uma qualidade da decisão judicial da qual não caiba mais
recurso. É a imutabilidade da sentença, de modo a impedir a reabertura de novas
indagações acerca da matéria nela contida”.
Ressalta CAPEZ (2016, p. 523) que a coisa julgada, está fundada também no
princípio non bis in idem, no sentido de que “transitada em julgado uma decisão,
impossível novo processo pelo mesmo fato”.
Tal princípio é intimamente ligado a garantir a segurança jurídica, decorrente
da solução dos conflitos sociais resolvidos pela jurisdição estatal, conforme PACELLI
(2017, p. 304). E continua dizendo o autor: “[...] justifica-se plenamente a imutabilidade
de uma decisão absolutória passada em julgado, para o fim de garantir ao interessado
(réu) uma certa margem de segurança jurídica individual em relação aos fatos a ele
imputados em regular processo penal”.
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Para PACELLI (2017, p. 304), “o que efetivamente legitima a eficácia
preclusiva da coisa julgada, cujo efeito é o de impedir novas investidas acusatórias
contra o réu absolvido, é a necessidade de se exercer um rígido controle da atividade
estatal persecutória, diante das graves consequências que normalmente derivam da
só existência de uma imputação formalizada da prática de uma conduta delituosa, no
âmbito dos interesses inerentes à dignidade humana, em todas as suas dimensões”.
Reafirma tais entendimentos, TÁVORA (2016, p. 703) dizendo que:
A coisa julgada é não só uma exigência jurídica, mas também política, diante
da necessidade de se conferir eficácia ao princípio da segurança jurídica”,
acrescenta ainda que “[...] visa evitar uma dupla persecução penal em juízo
relativamente ao mesmo fato delituoso e ao mesmo acusado, lastreando-se
no princípio ne bis in idem.

Conclui então RANGEL (2015, p. 1092) conforme seu entendimento sobre o
instituto: “Coisa julgada, assim, significa uma decisão imutável e irrevogável”. E cita
Liebman, que o define sendo “a imutabilidade do comando emergente de uma
sentença”. [grifos meus]
PACELLI (2017, p. 305-306) entende importante diferenciar questões
preliminares e questões de mérito, concluindo que as questões preliminares são
aquelas que abarcam matéria exclusivamente processual, e nessas “seria sempre
possível a alteração no encaminhamento dessas questões em outro processo, de
modo a viabilizar o conhecimento do mérito da pretensão punitiva”.
Seguindo pensamento do mesmo autor, o mérito é o conteúdo material da
pretensão punitiva, a matéria contida é de Direito Penal e não processual, com toda a
análise do delito e da autoria, realizando o juízo de valor sobre o fato, bem como a
sanção respectiva cabível.
Fala-se em coisa julgada formal e material, como explica PACELLI (2017, p.
304), a coisa julgada formal são aquelas “decisões judiciais que, quando passadas
em julgado, impedem a rediscussão da matéria unicamente em relação ao contexto
em que foi proferida e especificamente no processo em cujo curso foi prolatada”.
Complementa TÁVORA (2016, p. 103) que “a coisa julgada é formal quando
ocorre naqueles processos encerrados sem decisão de mérito”, e por não ter havido
decisão de mérito da causa, “tais efeitos não transbordam para além dos limites do
processo encerrado, logo, nada impede que o fato não apreciado possa ser reavaliado
em nova demanda”.
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TÁVORA (2016, p. 703) acrescenta ainda que por produzir efeitos restritos ao
processo, a coisa julgada formal é uma forma de preclusão máxima, ou um fenômeno
endoprocessual, por só produzir efeitos no interior do processo.
E a coisa julgada material seria aquela que, conforme PACELLI (2017, p. 305)
impede a “[...] reapreciação da matéria em todo e qualquer processo, presente e
futuro”.
Complementa TÁVORA (2016, p. 703) que a coisa julgada material “[...] além
de encerrar-se o processo, decide-se sobre o mérito”, e “a matéria decidida
definitivamente por sentença transitada em julgada torna-se imutável, ficando
impedida a sua apreciação em nova relação processual”.
Continua dizendo TÁVORA (2016, p. 703) que se trata de “[...] fenômeno
exoprocessual, além de ser endoprocessual, eis que não cabe modificação tanto
através de outro processo, quando na mesma relação processual”.
Alerta PACELLI (2017, p. 306) que o que faz coisa julgada é a realidade
histórica ocorrida, não importando qual foi a imputação dada ao fato. Ou seja, “impõese a conclusão de que o que faz coisa julgada no juízo criminal é o fato tal como
efetivamente realizado, independentemente do acerto ou equívoco na sua imputação”.
Até mesmo pelo fato de que há a possibilidade da denúncia pelo MP e pelo querelante
(dentro do prazo decadencial) a qualquer tempo e antes da fase decisória.
Complementa ainda PACELLI (2017, p. 306-307) que, nesse caso “ainda que
o fato narrado na denúncia sobre o qual se desenvolveu toda a atividade probatória,
não se subsuma efetivamente àquele da realidade histórica, uma vez proferida a
sentença definitiva nunca mais se poderá instaurar nova persecução penal sob o
mesmo fundamento, ou seja, sobre o mesmo fato”.
Acrescenta também, TÁVORA (2016, p. 702) que a coisa julgada se forma
quando há julgamento, especificamente sobre a parte do julgado que declara o direito,
que é o dispositivo ou conclusão do julgamento. O autor faz uma interessante
diferenciação entre decidir e julgar, e alerta que sobre a decisão se opera a preclusão
diante da ausência de impugnação, e sobre o julgamento se constitui a coisa julgada.
Inevitável mencionar a classificação da coisa julgada material apresentada por
TÁVORA (2016, p. 703), a primeira é a coisa soberanamente julgada ou coisa julgada
material absoluta, que são as sentenças definitivas que não comportam revisão
criminal, até mesmo por nosso sistema não admitir qualquer forma de revisão pro
societate, como exemplo as sentenças absolutórias próprias.
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A segunda é a coisa julgada material relativa, que são as sentenças definitivas
que admitem rescisão através de revisão criminal, como exemplo as sentenças
condenatórias e sentenças absolutórias impróprias.
A coisa julgada protege aquelas decisões que já não cabem mais recurso. E
NUCCI (2016, p. 966) explica o fundamento da possibilidade de revisão de decisões
que já não cabem mais recursos, dizendo que decorre da natureza de garantia
constitucional atribuída a revisão criminal, “[...] e inexistindo hierarquia entre os direitos
e garantias individuais, devendo reinar entre eles a harmonia e flexibilidade, a fim de
se alcançar o bem comum, é curial proporcionar, como regra, ao cidadão o fiel respeito
à coisa julgada”.
Bem como se fundamenta na busca de sanar o erro judiciário, que é
necessário, a fim de que não se mantenham as decisões injustas.
Observa pertinentemente CAPEZ (2016, p. 523) que “no nosso direito a
imutabilidade da sentença condenatória não é absoluta, pois cabente em várias
hipóteses a revisão criminal (CPP, art. 621) [...]”.
Na mesma esteira, acrescenta PACELLI (2017, p. 304) que “os fundamentos
dessa alternativa são óbvios: não há qualquer justificativa, de ordem ética, política,
filosófica ou do que seja, para que se mantenha uma condenação injusta”.
Da mesma forma, RANGEL (2015, p. 1092), ao citar indiretamente Liebman,
assim diz:
[...] o instituto da coisa julgada pertence ao Direito Público e mais
precisamente ao Direito Constitucional (ob. cit., p. 55). Assim, somente outro
instituto previsto na própria Constituição poderá desfazer aquele. Nesse caso,
teremos o instituto da revisão criminal com o objetivo de desfazer a
imutabilidade do comando emergente de uma sentença.

RANGEL (2015, p. 1092) faz importante arremate do tema, antes que se
adentre especificamente na revisão criminal, esclarecendo que a revisão criminal e a
coisa julgada são totalmente o oposto um do outro, com a obrigação de conviver em
nome de que não se perpetuem os erros ou equívocos judiciários:
A revisão criminal é a antítese da coisa julgada, pois, enquanto esta visa a
evitar que a decisão que solucionou o caso penal seja reexaminada no
mesmo processo, ou reaberta em outro processo entre as mesmas partes,
aquela visa a exatamente rediscutir, reabrir a questão que, até então, estava
solucionada; porém, em decorrência de um erro judiciário, necessário é que
a sociedade reabra aquela discussão e estabeleça a verdade dos fatos.
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2.2 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA REVISÃO CRIMINAL
O posicionamento dominante na doutrina é o de que, a revisão criminal, em
que pese estar erroneamente posicionada, no Código de Processo Penal, no Título II,
que trata a respeito “dos recursos em geral”, compreende uma ação autônoma de
impugnação da coisa julgada material (que também é formal), de competência
originária dos Tribunais ou das Turmas Recursais (âmbito dos Juizados especiais
criminais), e, será possível o seu ajuizamento havendo uma ação com sentença
condenatória ou absolutória imprópria (que encaminha réu inimputável à medida de
segurança), transitada em julgado, a fim de que desconstitua tal sentença para sanar
erro, injustiça ou equívoco do judiciário.
Nas palavras de RANGEL (2015, p. 1093), a revisão criminal é: “[...] uma ação
autônoma de impugnação da coisa julgada material, de índole constitucional, que visa
a reparação de um erro (iudicando ou in procedendo) judiciário consagrado em uma
decisão judicial”.
Em que pese a impossibilidade total de revisão das sentenças absolutórias,
se justifica a possibilidade de ajuizar a ação revisional das sentenças absolutórias
impróprias, nas palavras de AVENA (2017, p. 894): “objetivando-se a absolvição
própria do imputado, isto é, sem a imposição de medida de segurança, tendo em vista,
por exemplo, prova nova no sentido de que tenha o sentenciado agido ao amparo da
excludente de ilicitude”.
Conforme o descrito no caput do art. 621 do Código de Processo Penal, a
revisão criminal é ação que visa revisar processos findos, ou seja, processos
terminados, com decisão condenatória transitada em julgado.
Mostra-se importante reafirmar que a revisão não compreende um recurso,
visto que não se subordina aos requisitos necessários a interposição de recurso. A
revisão criminal não possui prazo determinado, podendo ser ajuizada depois do
cumprimento de pena ou mesmo após a morte do condenado, e pode ser interposta
contra sentença com transito em julgado material, sendo necessária a demonstração
do erro judiciário alegado.
Conforme LOPES JR. (2016, p. 1106), a revisão criminal é:
[...] meio extraordinário de impugnação, não submetida a prazos, que se
destina a rescindir uma sentença transitada em julgado, exercendo por vezes

16

papel similar ao de uma ação de anulação, ou constitutiva negativa no léxico
ponteano, sem se ver obstaculizada pela coisa julgada.

E nas palavras de NUCCI (2016, p. 962) a revisão criminal “é uma ação penal
de natureza constitutiva e sui generis”. Ou seja, uma ação que cria, modifica ou
extingue uma relação jurídica existente.
Ainda, NUCCI (2016, p. 963) explica: “eis porque é uma ação sui generis,
onde não há parte contrária, mas somente o autor, questionando um erro judiciário
que o vitimou”.
O ajuizamento da revisão, como medida excepcional e apenas permitida se
for a favor do réu, fará surgir uma ação independente, uma nova relação jurídicoprocessual, que terá a finalidade de rescindir sentenças condenatórias transitadas em
julgado, que possuam injustiça/erro judiciário.
O autor LIMA (2015, p. 1783), exemplifica hipótese de revisão criminal da
seguinte forma:
[...] esse erro judiciário acaba por provocar a condenação de um inocente
(quando, por exemplo, inexiste crime ou o acusado não concorreu como autor
ou partícipe; quando presente uma causa excludente da ilicitude ou da
culpabilidade não reconhecidas na sentença); a tipificação de um crime mais
grave do que o efetivamente cometido pelo punido; ou a fixação de pena
superior à cominada para o fato reconhecido no julgado.

TÁVORA (2016, p. 2249) também esclarece que a ação de revisão criminal
envolve “a rescisão da sentença (rescindir = abrir), para proferir um novo julgamento
em substituição ao anterior”.
A revisão criminal não está prevista expressamente como garantia
fundamental constitucional, entretanto, assim é considerada, pois pode ser extraída
de dispositivos da Constituição Federal, como no art. 5º, inc. LXXV, que dispõe “que
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença”.
Importante se atentar ao disposto também no § 2º, 1ª parte, do art. 5º da
CF/88, que dispõe que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”.
Bem como, se inclui também o art. 102, I, j; art. 105, I, e; art. 108, I, b, todos
da CF/88, se referindo à competência do STF, STJ e TRF, respectivamente, para
julgamento de revisão criminal dos seus julgados.
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Dessa forma conclui acertadamente LIMA (2015, p. 1784) dispondo que: “a
revisão criminal assume contornos de garantia fundamental do indivíduo, na forma de
remédio constitucional contra condenações injustas”. E tal entendimento é adotado
também pela doutrina majoritária.

2.3 FINALIDADE

Para falar da finalidade da revisão criminal, é inevitável voltar a mencionar a
respeito do instituto da coisa julgada, que tem previsão constitucional no art. 5º, inc.
XXXVI, da CF, e tal dispositivo visa garantir a segurança jurídica, impedindo novo
julgamento sobre o mesmo fato já decidido anteriormente.
Entretanto, ao deparar-se com uma sentença condenatória (ou absolutória
imprópria) transitada em julgado, que possui uma injustiça causada por erro judiciário,
passa a ser necessário desconstituir tal sentença a fim de que se reestabeleça a
justiça, relativizando assim o princípio da segurança jurídica para preservar a
liberdade individual, e assim equilibrar a segurança e a justiça.
Sobre tal questão, LOPES JR. (2016, p. 1106) dispõe: “a revisão criminal
situa-se numa linha de tensão entre a “segurança jurídica” instituída pela imutabilidade
da coisa julgada e a necessidade de desconstituí-la em nome do valor justiça”.
Ainda, LOPES JR. (2016, p. 1106), cita Cortés Domínguez, trazendo a ideia
de que o mecanismo da coisa julgada está pensado como meio de segurança apto a
conseguir a justiça, entretanto, em alguns casos como o de sentenças transitadas em
julgado com erro judiciário, pode ser um elemento que proporcione situações
clamorosamente injustas.
No mesmo sentido, mas se expressando de forma diferente LIMA (2015, p.
1783) destaca que:
[...] à primeira vista, pode parecer que a revisão criminal viola a coisa julgada.
Pelo contrário. Conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma
decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já
que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a
manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de
direito. [grifo meu]

MOUGENOT (2016, p. 1040), esclarece que “entre a segurança jurídica
representada pela coisa julgada e a justiça das decisões, optou o legislador pelo valor
maior da justiça, permitindo a mutabilidade de decisões passadas em julgado”.
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Por ser exceção ao princípio da intangibilidade da coisa julgada (res judicata),
a ação de revisão criminal somente será admitida nas hipóteses taxativamente
previstas no art. 621, incs. I, II e III, do CPP, sempre em benefício do réu, para reparar
injustiça/erro judiciário.
O autor RANGEL (2015, p. 1094), ainda falando sobre o objetivo da ação de
revisão criminal, acrescenta que se trata de um “[...] instrumento colocado à
disposição do indivíduo para que ele possa resgatar seu status dignitatis, ou seja, sua
dignidade enquanto pessoa. [...] que, se atacada por um erro judiciário, deve ser
restabelecida”.
RANGEL (2015, p. 1094), continua explanando a finalidade e menciona um
exemplo muito ilustrativo sobre hipótese de decisão contrária ao texto expresso da lei
penal, que transitou em julgado e deve ser revista a fim de que seja feito conforme o
que dispõe a Constituição:
A título de exemplo, é cediço que ninguém pode ser processado e julgado
senão pelo juiz natural da causa, e este é inerente ao Estado Constitucional
de Direito. Nesse caso, se há uma condenação proferida por juiz
absolutamente incompetente, transita em julgado, óbvio nos parece que ao
indivíduo não se garantiu a supressão de sua liberdade nos termos do que
determina a Constituição. Assim, somente a revisão criminal (ou o habeas
corpus), por ter havido decisão contrária ao texto expresso da lei penal - art.
621, I, CPP - poderá resgatar a dignidade perdida por uma decisão proferida
ao total arrepio da regra inserta no art. 5º, LIII, da CRFB: juiz natural.

Menciona RANGEL (2015, p. 1094) que “a revisão criminal desconstitui a
sentença com efeitos ex tunc, pois, se houve erro judiciário, o que ficou para trás deve
sofrer os efeitos da procedência do pedido revisional”. E conclui: “[...] a revisão criminal
tem como objeto exatamente os direitos e garantias constitucionais, que, reunidos
entre si, formam a dignidade da pessoa humana”.
Por fim, alerta NUCCI (2016, p. 968) que “é preciso ter cautela redobrada
quando a quaestio envolver desconstituição da coisa julgada, sob pena de
transformarmos a excepcionalíssima Ação de Revisão Criminal em uma terceira
apelação criminal”.

2.4 LEGITIMIDADE
O art. 623 do CPP dispõe que “a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu
ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge,
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ascendente, descendente ou irmão”, e representa um rol taxativo de legitimidade ativa
para propositura da revisão criminal.
MOUGENOT (2016, p. 1042) menciona sobre a legitimidade de o Ministério
Público propor a ação de revisão criminal, dizendo que “ausente previsão legal a
respeito, fica impossibilitado de requerer a revisão criminal em favor do condenado”.
No mesmo sentido, LOPES JR. (2016, p. 1114):
[...] não vislumbramos como possa uma parte artificialmente criada para ser
o contraditor natural do sujeito passivo ter legitimidade para a ação de revisão
criminal, a favor do réu, para desconstituir uma sentença penal condenatória
que somente se produziu porque houve uma acusação (levada a cabo pelo
mesmo Ministério Público, uno e indivisível).

Mas há àqueles doutrinadores que vislumbram essa possibilidade, desde que
o MP atue em favor do réu, entretanto, ausente previsão do Ministério Público no rol
taxativo do art. 623, CPP.
Sobre os que pensam contrariamente à impossibilidade do MP, para
exemplificar, LIMA (2015, p. 1787) pondera que:
[...] considerando-se que o Parquet pode requerer a absolvição do acusado
(CPP, art. 385), tendo em conta que se admite a impetração de habeas
corpus pelo Ministério Público em prol da proteção da liberdade de
locomoção, [...] podendo, ademais, interpor recursos para beneficiar o
acusado, como se pode negar sua legitimação para ajuizar revisão criminal
em favor do condenado? De se registrar, todavia, que há precedente antigo
do Supremo em sentido contrário.

No sentido da possibilidade de ajuizamento da revisão pelo Ministério Público
também está PACELLI (2017, p. 444) que entende que o órgão é “inteiramente
imparcial em relação às questões penais”, e que “[...] compete ao MP zelar pela defesa
da ordem jurídica (art. 127, CF), tem ele atribuição para impedir a privação da
liberdade de quem esteja injustamente dela privado, seja por meio do habeas corpus,
seja pela via da revisão criminal”. Entendendo como retrocesso a decisão do STF que
decide em sentido contrário.
Acrescenta-se AVENA (2017, p. 896) no mesmo sentido, entendendo pela
possibilidade do ajuizamento da revisão pelo MP, se for “visando aos fins previstos no
art. 626 do CPP (absolver o réu, anular o processo, desclassificar a infração ou reduzir
a pena)”.
Finaliza esse posicionamento RANGEL (2015, p. 1096) que entende pela
possibilidade tendo em vista que o Ministério Público atua para reestabelecer a ordem
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jurídica violada com o erro judiciário, competência extraída da própria Constituição
Federal:
[...] não há a menor dúvida que, por força da CRFB, tem o Ministério Público
legitimidade para requerer a revisão criminal em favor do restabelecimento
da ordem jurídica violada com um erro judiciário, pois a legitimidade não é em
favor do condenado, mas, sim, a favor da reintegração do ordenamento
jurídico agredido com o erro judiciário. A entrega ao condenado do seu status
dignitatis é consequência do agir ministerial.

Conclui-se então com importantíssimo adendo feito por RANGEL (2015, p.
1097), no sentido da legitimidade ativa para o MP propor ação revisional em favor do
réu, tendo em vista o texto constitucional, que deve guiar qualquer outra disposição
de lei ordinária e nunca o contrário:
Assim, há legitimidade para o Ministério Público propor a revisão criminal,
porém o operador do direito deve olhar tal legitimidade pela Constituição e
não pelos olhos pequenos da lei ordinária. Aliás, tem sido comum, nos dias
de hoje, a interpretação "pequena" da lei ordinária, sem uma visão
sistemática dos postulados constitucionais. A principiologia básica da ordem
jurídica está na Constituição e dela vamos extrair os princípios necessários
para compreendermos a lei ordinária, e não o contrário.

2.4.1 Próprio réu

É considerado pela doutrina fundamento para a possibilidade de o réu ajuizar
por si só, sem o auxílio de um advogado, a revisão criminal, o disposto no art. 5º, inc.
XXXIV, a, da CF que diz que, “são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder”, bem como o disposto no art. 5º, inc. XXXV,
da CF, que dispõe que, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”.
Além disso, ressaltou LIMA (2015, p. 1799) a respeito da ampla defesa, que
engloba a defesa técnica, bem como a autodefesa, e que permite ao acusado, em
alguns momentos do processo, que atue conforme seu arbítrio, com ou sem a
presença de advogado:
Levando-se em consideração que a ampla defesa a que se refere a
Constituição Federal abrange a defesa técnica e a autodefesa, há de se
lembrar que esta consiste não apenas no direito de presença e no direito de
audiência, como também na possibilidade de, em alguns momentos
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específicos do processo penal, deferir-se ao acusado capacidade postulatória
autônoma, independentemente da presença de seu advogado. [grifo meu]

Há decisão antiga no Superior Tribunal de Justiça, de que será possível que
o réu ajuíze a revisão criminal, independente da constituição de advogado, inclusive
se o tribunal não nomear defensor, não poderá constituir constrangimento passível de
nulidade, em razão da parte, por si só, ser legítima para a propositura da ação.1
Nesse sentido, também no STJ, foi reafirmado em decisão mais recente que
o réu é sim parte legítima para a propositura da revisão criminal, dispensada a
capacidade postulatória do advogado. Mas sempre recomenda-se, em virtude do
princípio da ampla defesa “[...] a nomeação de defesa técnica - defensor público ou
advogado dativo -, tal garantia não constitui óbice ao conhecimento da ação
revisional”.2
Ainda, o mesmo STJ possui também entendimento firmado de que a exigência
da capacidade postulatória do autor caracteriza constrangimento ilegal.3
AVENA (2017, p. 896) traz um contraponto relevante dizendo que atualmente
tem prevalecido o entendimento de que há necessidade de capacidade postulatória
para o ingresso da revisão, pois afirma que não foi “[...] recepcionada pela Constituição
Federal a previsão inserta no Código no sentido da desnecessidade dessa
assistência”.
O autor entende que há uma não observância ao art. 133 da CF/88, que diz
que o advogado é “indispensável à administração da justiça”. Mas, por fim, diz que se
houver o ingresso diretamente pelo réu, deve ser nomeado defensor dativo ou
defensor público para ratificar os atos.

2.4.2 Procurador legalmente habilitado
Nesta hipótese, há a possibilidade de ajuizar a revisão criminal, o defensor
constituído pelo réu ou nomeado pelo juízo.

1

REsp 112.421/SP, Rel. Ministro JOSÉ DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/1998, DJ
06/04/1998, p. 147.
2 HC 315.594/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe 07/11/2016.
3 HC 80.038/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2007,
DJ 10/09/2007, p. 285.
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O STJ esclarece que de forma geral, nesta hipótese, há a inexigibilidade de
poderes especiais, bastando a exibição de instrumento de mandato, com poderes
gerais, outorgado a advogado, devidamente inscrito na OAB.4
Respeitando estritamente a questão de ser “procurador legalmente
habilitado”, o STJ possui entendimento de que “pode a Defensoria Pública requerer
revisão criminal quando nomeada ou legitimada pela vontade do réu, em nosso
sistema processual penal, não se estendendo a nomeação de defensor dativo para a
ação penal à rescisão da sentença condenatória”.5
Na visão de NUCCI (2016, p. 977), ele reconhece que o art. 623 do CPP de
fato autoriza o ingresso da ação revisional diretamente pelo acusado, seu
representante legal ou sucessor, mas ainda, a fim de que se garanta a ampla defesa,
se o condenado não tiver condições de nomear advogado, então que o Estado nomeie
defensor técnico para promoção do pedido, tal nomeação incluiria tanto o defensor
público quando o advogado dativo para o patrocínio da causa.
A respeito do instrumento de mandato para propositura de ação pela
Defensoria Pública, dispõe o art. 16 da Lei nº 1.060/50 que “se o advogado, ao
comparecer em juízo, não exibir o instrumento do mandato outorgado pelo assistido,
o juiz determinará que se exarem na ata da audiência os termos da referida outorga”.
No sentido de que não há a obrigatoriedade de mandato para autorizar a
proposição pela Defensoria Pública.

2.4.3 Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, em caso de morte do réu
Nesta hipótese, é necessário que tenha ocorrido a morte do condenado para
que as pessoas elencadas possam ajuizar a ação, como de fato está descrito no artigo
“em caso de morte do réu”, e será dado preferência para a ordem que está elencada
no art. 623, CPP.
É dominante o entendimento da doutrina de que o companheiro sobrevivente
também será parte legítima, tendo em vista o disposto no art. 226, §3º da CF, que
reconhece a união estável caráter de entidade familiar, para efeito da proteção do
Estado.
4

REsp 21.046/PE, Rel. Ministro ASSIS TOLEDO, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/1992, DJ
08/09/1992, p. 14372.
5 HC 13.118/MS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2000, DJ
19/02/2001, p. 249.
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O autor MOUGENOT (2016, p. 1042), menciona a respeito da motivação
desta hipótese de cabimento: “[...] aqui, mais do que nunca, a revisão tem finalidade
moral, condizente à preservação da memória do sentenciado, sem olvidar a inibição
da reparação patrimonial até os limites da herança do falecido, porventura pleiteada
no juízo cível”.

2.4.4 Legitimidade passiva
A parte legítima passiva será a Fazenda Pública da União ou Estado,
dependendo do juízo da condenação (estadual ou federal), representada por membro
do Ministério Público.
LIMA (2015, p. 1787) faz alerta de que: “[...] na verdade, o Ministério Público
não é citado para contestar a demanda, atuando, na verdade, como fiscal da lei,
prevendo o CPP a abertura de vista dos autos para que possa se manifestar (CPP,
art. 625, § 5º)”.
No mesmo sentido, NUCCI (2016, p. 963) dispõe que a função ministerial será
de custos legis, cabendo a ele uma opinião a respeito do cabimento do pedido,
pronunciando-se também, no mérito, se é favorável ou contrário que seja o julgado
rescindido.
Pois, o art. 625, § 5º do CPP, menciona que o representante do Ministério
Público emitirá parecer sobre a causa em 10 dias, e NUCCI (2016, p. 963-964) explica
o que viria a ser o parecer, que significa “opinião acerca de algum problema, juízo,
modo de apreciar jurídico, [...] opinião ou manifestação favorável ou contrária ao
requerimento do condenado”.
Completa ainda, LIMA (2015, p. 1787) que “a lei não prevê a intervenção do
ofendido, em que pese sabermos que, a depender do resultado da revisão criminal,
tal decisão possa repercutir nos interesses civis da vítima”.

2.4.5 Substituição processual

Finalizando o tópico das legitimidades, importante destacar que o art. 631 do
CPP, impõe a substituição processual, pois “quando, no curso da revisão, falecer a
pessoa, cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará
curador para a defesa”.
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Sobre tal hipótese de morte do condenado no curso da revisão, esclarece
LIMA (2015, p. 1787) que “uma vez nomeado curador, a revisão criminal deve seguir
seu curso normal, sem prejuízo de posterior habilitação dos herdeiros, sucedendo o
demandante originário”.
Sobre a substituição processual, NUCCI (2016, p. 983) esclarece que se a o
condenado falecer e deixar sucessores (cônjuge, ascendente ou descendente) que
assumam o polo ativo da ação, então será desnecessário que nomeie curador,
entretanto, não havendo sucessores que possam assumir a ação, será então
nomeado curador para que o faça.

2.5 COMPETÊNCIA

No que tange a competência para julgamento da ação de revisão criminal,
assim dispõe o art. 624 do CPP:
Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:
I – pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;
II – pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada,
nos demais casos.
§ 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o
processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo
regimento interno.
§ 2º Nos Tribunais de Justiça ou de Alçada, o julgamento será efetuado pelas
câmaras ou turmas criminais, reunidas em sessão conjunta, quando houver
mais de uma, e, no caso contrário, pelo tribunal pleno.
§ 3º Nos tribunais onde houver quatro ou mais câmaras ou turmas criminais,
poderão ser constituídos dois ou mais grupos de câmaras ou turmas para o
julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo
regimento interno.

A

competência

é

originária

dos

Tribunais,

pacificamente.

Sendo,

especificamente do Tribunal que proferiu o acórdão que se quer revisar, àquele
Tribunal que proferiu a última decisão no processo que possui a decisão injusta ou
com o erro judiciário.
Acrescente-se que não será o mesmo órgão que julgou a ação, o que irá
revisar, a ação será distribuída no mesmo Tribunal, mas o órgão competente em cada
Tribunal para o respectivo julgamento (Câmaras, Grupos, Turmas, Seções), estará
disciplinado no respectivo Regimento Interno, conforme alerta AVENA (2017, p. 898).
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Ainda, o art. 625 do CPP, alerta que o relator a julgar a revisão criminal deve
ser um que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo que teve
decisão transitada em julgado.
Pois, conforme analisa NUCCI (2016, p. 978): “é a busca do magistrado
imparcial, que possa analisar o caso sem qualquer vínculo com anterior interpretação
que já tenha dado à prova colhida”.
Não tendo havido o recurso de apelação, cabível contra a sentença
condenatória ou absolutória imprópria, a competência para a revisão criminal, será
daquele Tribunal que era competente para julgar o recurso.
No que diz respeito especificamente a competência dos Tribunais, o STF é
competente para processar e julgar originariamente a revisão criminal, dos seus
julgados, nos termos do art. 102, inc. I, j, CF.
O STJ é competente para processar e julgar originariamente as revisões
criminais, dos seus julgados, nos termos do art. 105, inc. I, e, CF.
Bem como os TRF’S são competentes para processar e julgar
originariamente as revisões criminais, dos seus julgados e de juízes federais da
região, nos termos do art. 108, inc. I, b, CF. Seguindo o mesmo raciocínio, serão
competentes também os Tribunais de Justiça, Tribunais Eleitorais e Tribunais
Militares, para processar e julgar as revisões criminais dos seus julgados, e de juízes
de 1º grau da região, quando existir.
Interessante destacar que ter havido o julgamento de um Recurso Especial ou
um Recurso Extraordinário não faz com que a competência da Revisão criminal seja
do STJ e STF.
Conforme LOPES JR. (2016, p. 1115): “[...] isso só ocorrerá quando o
fundamento da revisão criminal coincidir com aquele discutido em sede de recurso
extraordinário ou especial, porque nesse caso a decisão sobre a matéria revisada foi
decidida por eles”.
Se o argumento não foi analisado em recurso especial ou extraordinário, a
competência será do TJ ou TRF que julgou a apelação.
Importante mencionar também que das sentenças condenatórias transitadas
em julgado dos juizados especiais criminais, cabe revisão criminal para a Turma
Recursal, conforme Informativo de Jurisprudência nº 0396, da terceira seção do STJ.6

6

Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ-MG), julgado em 13/8/2008.
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Sobre a competência para julgar as revisões criminais de decisões das
Turmas recursais, não é um tema pacifico, mas as súmulas 640 do STF e 203 do STJ,
dizem que das decisões das turmas recursais somente será admitido recurso
extraordinário, julgado pelo STF, e por ordem de hierarquia dos Juizados especiais
criminais, seria também correto dizer que o STF seria competente também para julgar
a revisão criminal, nesse caso, conforme reflete LOPES JR. (2016, p. 1115).
Se posicionando sobre tal tema de forma um pouco divergente, entende
NUCCI (2016, p. 976) que “é bem claro, portanto, que o julgado prolatado no Juizado
Especial Criminal ou mesmo pela Turma Recursal, deve ser submetido à revisão
criminal no âmbito da Turma Recursal”. Ou seja, entende que mesmo as decisões da
Turma Recursal serão julgadas por ela mesma, não sendo necessário o
encaminhamento para o STF.
No mesmo sentido, AVENA (2017, p. 899) diz que “nesse passo, deve-se
concluir que, sendo as Turmas Recursais órgãos de segunda instância dos Juizados
Especiais, são competentes para julgas as revisões criminais, inclusive de suas
próprias decisões”.

2.6 PRESSUPOSTOS
MÉDICI (1998, p. 149) menciona três pressupostos essenciais do pedido
revisional, indicados no art. 621 do CPP: existência de sentença condenatória
irrecorrível a ser revista, configuração de erro no julgamento impugnado e pedido
formulado em favor do condenado.
Nos termos do já mencionado art. 621 do CPP que se refere a “processos
findos”, está se referindo a um processo com sentença passada/transitada em julgado,
que estejam exauridas ou preclusas as vias recursais, e a decisão esteja “coberta”
pela coisa julgada, decisões que, em regra, são imutáveis.
Nesse sentido, acrescenta NUCCI (2016, p. 967): “pendendo qualquer recurso
contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão. Esse é o único
sentido lógico que se deve dar à expressão “processo findo [...]”.
Da mesma forma, o art. 625, § 1º do CPP dispõe que “o requerimento será
instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com
as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.
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Ou seja, a revisão criminal será interposta contra sentença condenatória ou
sentença absolutória imprópria (art. 386, § único, inc. III, CPP), com trânsito em
julgado.
Com relação a desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias,
não há necessidade de preencher o requisito do prequestionamento, exigido para
interposição de recurso especial e extraordinário. LIMA (2015, p. 1788) diz que para
a revisão criminal:
[...] basta que tenha havido o trânsito em julgado de sentença condenatória
ou absolutória imprópria, sendo de todo irrelevante o fato de ter havido (ou
não) o esgotamento dos recursos ordinários postos à disposição da defesa.
Portanto, diante de sentença condenatória proferida por juiz de 1ª instância,
mesmo que sequer tenha havido a interposição de apelação, uma vez
operado seu trânsito em julgado, será cabível a revisão criminal, desde que
presente uma das hipóteses do art. 621 do CPP.

Alerta RANGEL (2015, p. 1098) de que além de a sentença ter transitado em
julgado, é necessário a existência do vício no julgamento ou procedimento, “[...] sem
os quais não há que se falar em revisão criminal. O erro judiciário é a mola propulsora
da revisio”.
Nos termos do art. 622, caput, do CPP, não há prazo para a revisão criminal,
que “poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após”,
bem como se houver a morte do acusado, ainda será possível o ajuizamento da
revisão, o que se extrai do art. 631 do CPP.
Ainda, o parágrafo único, do art. 622, CPP diz que “não será admissível a
reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”. Ou seja, não será
conhecida a ação de revisão proposta pelo mesmo réu, com o mesmo pedido, e sobre
o mesmo caso penal, entretanto, se mudar algum desses elementos ou se houver
nova prova para fundar o pedido de revisão, irá se tratar de nova ação, que poderá
ser conhecida.
Cabe aqui o adendo realizado por NUCCI (2016, p. 976) ao falar das provas
novas, de que devem ser entendidas assim:
[...] as substancialmente novas e não as formalmente novas. As primeiras são
as provas inéditas, desconhecidas até então do condenado e do Estado [...],
as segundas são aquelas que ganham nova roupagem, nova versão, mas já
eram conhecidas das partes.
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Entretanto, tal entendimento é questionado e questionável, pois alguns
autores entendem que as provas novas, podem sim ser aquelas formalmente novas.
Interessante o disposto na Súmula 393 do STF, que diz que “para requerer
revisão criminal, o condenado não é obrigado a recolher-se à prisão”.
Por isso, MOUGENOT (2016, p. 1046) diz que “não há falar em deserção da
revisão em razão da fuga do réu após seu ajuizamento”.

2.7 ÔNUS DA PROVA
Importante iniciar destacando o disposto no art. 5º, inc. LVII, da CF, de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória”.
Pois, a maioria dos autores defendem que o princípio da presunção de
inocência, consagrado neste artigo da Constituição Federal, só pode perdurar até o
trânsito em julgado, que no caso da revisão criminal, já deve ter ocorrido, ou seja, tal
presunção não estaria prestigiando o réu na ação revisional.
Nessa esteira, MOUGENOT (2016, p. 1046) diz que:
[...] com a formação da coisa julgada, não mais militam em favor do réu os
princípios do in dubio pro reo e do estado de inocência, consagrados no art.
5º, inc. LVII, CF. Assim, após o trânsito em julgado, presume-se de forma
relativa (iuris tantum) que o condenado é culpado.

Explica, no mesmo sentido, LIMA (2015, p. 1803) que “a coisa julgada
funciona, pois, como um dos limites à aplicação do in dubio pro reo”.
O art. 156, caput, 1ª parte, do CPP, determina que “a prova da alegação
incumbirá a quem a fizer”. Sendo possível concluir que o ônus da prova recairia sobre
aquele que está peticionando.
Em regra, o ônus de provar a autoria e a culpa é da acusação, mas no caso
da revisional há um ônus da prova invertido, devendo o requerente demonstrar única
e exclusivamente, que merece ter sua sentença condenatória reformada, e a dúvida
sobre elemento razoável não acarretará a absolvição do acusado.
Pensando desta forma, LIMA (2015, p. 1804):
[...] em sede de revisão criminal, aplica-se o in dubio contra reum, porquanto
o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra
normal vigente no âmbito do processo penal condenatório (in dubio pro reo)”.
Acrescenta ainda que [...] “havendo dúvida sobre a inocência do acusado, ou
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sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre
a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório,
o pedido revisional deve ser julgado improcedente.

Em acórdão do STJ, o posicionamento de que o ônus da prova, em sede
revisional, pertence exclusivamente ao requerente, é reafirmado, e continua dispondo
no sentido “que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera
existência de incertezas acerca de como se deram os fatos”.7
Para concluir, LIMA (2015, p. 1804) esclarece que em caso de empate na
decisão de revisão criminal, irá prevalecer a decisão mais favorável ao acusado, em
que pese a não aplicação do princípio do in dubio pro reo:
[...] apesar de o princípio do in dubio pro reo não ser aplicável ao julgamento
da revisão criminal, entende o STJ que, à falta de norma expressa sobre o
empate no julgamento da revisão criminal, deve ser aplicada, por analogia, a
regra do art. 615, § 1º, do CPP, reproduzida para o habeas corpus no
parágrafo único do art. 664 do CPP, prevalecendo, pois, a decisão mais
favorável ao acusado. [grifo meu]

2.8 CABIMENTO
As hipóteses de cabimento constituem numerus clausus, pois só será
admitida a revisão criminal nos casos estritamente admitidos em lei, no art. 621, incs.
I, II e III do CPP, e art. 626 do CPP, sem possibilidade de ampliar o rol.
Isto, porque, conforme NUCCI (2016, p. 967): “busca-se rever uma decisão
abrigada pelo manto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF), que é garantia
constitucional de proteção do indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo
Poder Judiciário”.
Nas palavras de PACELLI (2017, p. 442) a revisão criminal possui
fundamentação vinculada:
[...] a coisa julgada desempenha também um papel de certa relevância para
as decisões judiciais condenatórias, compreende-se que a via aberta à ação
de revisão criminal não seja assim tão alargada, como se se tratasse de uma
nova ação penal invertida, isto é, promovida pelo acusado. Por isso, há
requisitos mínimos para o ajuizamento de tais ações, a impor que tenha elas
fundamentação vinculada.

7

AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016.
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Ainda, PACELLI (2017, p. 442) complementa explicando o que seria
fundamentação vinculada, sendo “às exigências a que deverá submeter-se o autor da
ação de revisão criminal, no que toca às hipóteses de cabimento da ação”.
Podem ser desconstituídas sentenças condenatórias (ou absolutórias
imprópria), dos juízes singulares e do Tribunal do Júri, ou acórdãos condenatórios (ou
absolutórios impróprio) dos Tribunais.
Importante o que menciona RANGEL (2015, p. 1099), que tais hipóteses
previstas constituem exatamente o mérito da ação revisional, e prossegue dizendo
que se a hipótese alegada não for a prevista em lei, o Tribunal julgará o pedido
improcedente, extinguindo o processo com resolução de mérito.
Importante o que dispõe o art. 621 e 626 do CPP.
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição
especial da pena.
Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a
classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o
processo.

Do que se extrai dos artigos citados é que se passará a falar de 5 hipóteses
existentes de cabimento para revisão de sentenças condenatórias transitadas em
julgado. Importando mencionar que os autores apresentam essa classificação de
forma diferente, mas ainda mencionando todas as hipóteses existentes.

2.8.1 Sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal (art. 621, inc. I,
1ª parte, CPP)
É majoritário o entendimento de que, nesse caso, a expressão “lei penal” deve
ser analisada de forma ampla, considerando assim a sentença condenatória ou
absolutória imprópria que foi fundamentada com violação à lei penal, lei processual
penal, constituição federal, bem como princípios constitucionais, e legislação especial,
considerando também atos normativos existentes.
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Ainda, a violação pode ocorrer havendo erro na subsunção do fato a norma.
A decisão viola a lei negando sua existência ou não aplicando o que determina a lei,
conforme ensinamento de MOUGENOT (2016, p. 1047).
AVENA (2017, p. 895) entende que será o caso desta hipótese quando a
decisão: “[...] contrariar os termos explícitos do direito objetivo ou interpretá-lo de
forma absurda, à revelia de qualquer critério ou margem de aceitabilidade”.
Ensina PACELLI (2017, p. 443) que a contrariedade nessa hipótese será
ainda acerca da questão de direito, ainda que se tratando sobre os fatos, esclarecendo
que não será discutido sobre provas.
Sendo caso de ter havido alteração legislativa, entende PACELLI (2017, p.
442), que é o caso de requerer ao juiz da execução por simples petição ou por meio
de impetração de habeas corpus, se for o caso, mas que não é hipótese de ajuizar a
revisional.
Sobre a questão de ajuizamento da revisão, nesta hipótese, por decisão
condenatória contrária ao entendimento dos tribunais, MOUGENOT (2016, p. 1047)
esclarece que: “a interpretação razoável dos tribunais na linha de determinado
segmento jurisprudencial e doutrinário, mesmo que não unânime, não afronta o texto
expresso da lei”.
No mesmo sentido, NUCCI (2016, p. 968) diz que: “quando se tratar de
interpretação controversa do texto de lei, não cabe revisão criminal, para se buscar
outra análise do mesmo preceito”.
A Súmula 343 do STF dispõe que “não cabe ação rescisória por ofensa a
literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal
de interpretação controvertida nos tribunais”.
O que se depreende é que não se pode ajuizar revisão criminal, para alterar
decisão que interpretou diversamente e razoavelmente dispositivo legal, que possui
entendimento controverso nos tribunais.
Mas se a situação for contrária, e o entendimento sobre preceito legal deixar
de ser controverso, e sendo firmado majoritariamente em determinado sentido,
conforme MOUGENOT (2016, p. 1048), “[...] viável será a revisão contra decisão que
se posicionar em sentido inverso”.
Sobre a possibilidade, ou não, de ajuizar revisão criminal por ser a decisão
condenatória contrária ao novo entendimento jurisprudencial benigno, é uma questão
não pacífica, mas há aqueles autores que concordam com a possibilidade, como

32

LOPES JR. (2016, p. 1108), mas, “desde que a mudança seja efetiva e em relação a
entendimento jurisprudencial pacífico e relevante. [...] uma mudança efetiva de
entendimento, um rompimento de paradigma”.
Ainda, LOPES JR. (2016, p. 1109), ao citar GIACOMOLLI, reforça o
entendimento sobre a existência dessa possibilidade, a fim de garantir ao
jurisdicionado de que receberá dos magistrados uma igualdade de tratamento diante
da mesma situação fática.
Sobre isso, NUCCI (2016, p. 969) esclarece:
[...] se o Plenário do Supremo Tribunal Federal alterar o entendimento em
relação a uma questão qualquer, em particular, de direito, quando favorável
ao réu, deve provocar a alteração de todas as decisões anteriores, dando
margem, se for o caso, ao ajuizamento de revisão criminal.

PACELLI (2017, p. 443) entende no mesmo sentido, dizendo que a recusa da
revisão criminal, diante de entendimento jurisprudencial benigno e relevante,
caracteriza um tratamento judicial desigual, “unicamente por razões de cronologia
cultural”, pois os acusados realizaram o mesmo fato. E também se refere a decisões
do Supremo Tribunal Federal e edições de Súmula Vinculante, como hipóteses
passíveis de revisão.
Mas, AVENA (2017, p. 895) entende que seria apenas cabível a revisão sobre
decisão consolidada de Tribunal, se tratar de súmula vinculante, aprovada pelo
Supremo Tribunal Federal, mas, em outro caso entende não ser possível:
[...] consideramos descabida a revisão criminal, pois o inciso I do art. 621 do
CPP é explícito ao referir-se, como hipótese de cabimento da revisão, à
decisão que violar a lei penal e, sabidamente, jurisprudência dominante não
é lei tampouco vincula as decisões judiciais.

É dentro dessa hipótese de cabimento (sentença contrária ao texto expresso
da lei penal), que está alocada a decisão judicial fundamentada em prova ilícita,
conforme doutrina majoritária, e LIMA (2015, p. 1793) exemplifica:
[...] se comprovado que, para a prolação de sentença condenatória, valeu-se
o juiz de provas obtidas por meios ilícitos, admite-se o ajuizamento da revisão
criminal em face da violação ao texto expresso do art. 5º, LVI, da Carta
Magna.

Por fim, em jurisprudência do TRF- 4ª região, explica que a violação ao
dispositivo legal deve ser clara: “na revisão criminal interposta com fundamento no
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artigo 621, I, do CPP, eventual contradição ao texto de lei e à evidência dos autos
deve exsurgir cristalina, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise
puramente subjetiva das provas”.8
A título de curiosidade e informação, por fim, LIMA (2015, p. 1795) destaca
sobre a revisão no âmbito processual militar:
[...] a revisão criminal destina-se apenas a corrigir erro judiciário sobre fatos,
não comportando pedido de revisão a contrariedade ao texto expresso da lei.
De fato, segundo o art. 550 do CPPM, “caberá revisão dos processos findos
em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e
enquadramento”.

2.8.2 Sentença condenatória contrária à evidência dos autos (Art. 621, inc. I, 2ª parte,
CPP)
Nas palavras de AVENA (2017, p. 895), será cabível esta possibilidade se for
caso de decisão fundamentada em provas não suficientes para precisar a
culpabilidade do réu ou que sejam contraditórias:
[...] julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o
que se louva em provas insuficientes, ou imprecisas, ou contraditórias, ou
desprovidas do mínimo de razoabilidade para atestar a culpabilidade do
sujeito que se ache no polo passivo da relação processual penal.

O autor LIMA (2015, p. 1795) ensina que a palavra evidência, mencionada no
artigo “deve ser compreendida como a verdade manifesta”.
E NUCCI (2016, p. 970) entende que evidência dos autos é o conjunto
probatório que foi colhido.
Ou seja, a sentença deve estar completamente desvinculada das provas
produzidas no processo, desvinculada da “verdade” que foi demonstrada, e isso deve
poder ser visto de modo incontestável pelo tribunal revisor.
No mesmo sentido, MOUGENOT (2016, p. 1048) afirma que: “nesse caso a
contrariedade há de ser clara, frontal, estando a sentença em total descompasso com
o conjunto probatório trazido durante a instrução”.
Se a sentença tem base em alguma das provas produzidas no processo, não
caberia então a alegação de ser contrária à evidência dos autos por insuficiência ou
precariedade de provas, pois encontrou algum fundamento sim. É necessário
8

Rev 2009.04.00.041422-3 – RS, 4ª. Seção, rel. Tadaaqui Hirose, 28.05.2010, v.u.
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respeitar o livre convencimento do julgador, que não é obrigado a se basear na versão
predominante de provas existentes.
Nesse sentido, AVENA (2017, p. 895) entende que: “[...] se houver nos autos
provas que amparem o entendimento agasalhado no decisum, provas estas
aceitáveis, ainda que poucas, não será possível o ajuizamento da revisão criminal
fulcrada no art. 621, I, in fine”.
A respeito da alegação de que o magistrado decidiu com base em provas
frágeis ou precárias, não é motivo autorizador para o ajuizamento de revisão criminal,
pois, conforme dispõe LIMA (2015, p. 1795), é necessário demonstrar que a
condenação não se fundou em qualquer prova produzida.
Ainda, é totalmente possível que o juiz interprete a prova na ação penal, desde
que seja de maneira aceitável e ponderada, e ainda que não seja a melhor tese ou
que não esteja no compasso do que tem julgado a turma julgadora da revisão, não
será cabível a revisional para que prevaleça “essa” ou “aquela” interpretação, pois no
entendimento de NUCCI (2016, p. 970) isso iria desvirtuar a natureza do instituto.
Nesse caso, assim como no tópico anterior, é necessário também que a
contrariedade a evidência dos autos “deve exsurgir cristalina nos autos, sem a
necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas”,
conforme NUCCI (2016, p. 971).
NUCCI (2016, p. 970) cita um exemplo para clarear esta hipótese de
cabimento da revisão criminal: “Seria o equivalente a dizer que todas as testemunhas
idôneas e imparciais ouvidas afirmaram não ter sido o réu o autor do crime, mas o
juiz, somente porque o acusado confessou na fase policial, resolveu condená-lo”.
O STJ, em decisão de Agravo regimental, destaca as informações já trazidas
neste tópico, reafirmando que “não será admitida a rescisão de condenação criminal
com apoio na suposta fragilidade ou insuficiência probatória”, bem como que, a
Revisão Criminal não serve como segunda Apelação, a fim de que haja reanálise de
prova, mas, nessa hipótese específica será necessário o reexame das provas
existentes a época da condenação, para analisar se o juiz agiu corretamente e se
baseou ou não em alguma prova.9
Por fim, nas informações adicionais da decisão mencionada no parágrafo
acima, o STJ esclarece que:
9

AgRg no REsp 1421650/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016.
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[...] a revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à
formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula 7/STJ. É
que a análise do enquadramento jurídico dos fatos expressamente
mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fáticoprobatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias
ordinárias.

Em outra jurisprudência, do TRF- 2ª Região, diz que “o âmbito de cabimento
da revisão criminal limita-se à correção de erro judiciário porventura existente, não se
destinando à reapreciação e nova valoração de provas apenas em razão de
interpretação que não foi a mais adequada sob a ótica defensiva”.10
Em ambas as hipóteses do art. 621, inc. I, do CPP, o julgador irá exercer duplo
juízo, o iudicium rescindens e o iudicium rescisorium, “o que significa dizer que o
tribunal rescinde a sentença e rejulga. Juízo de rescisão e juízo de rejulgamento”,
conforme dispõe RANGEL (2015, p. 1100).

2.8.3 Sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos (Art. 621, inc. II, CPP)

Para incidir o cabimento desta hipótese de revisão criminal, esclarece LIMA
(2015, p. 1796) que deve existir nexo causal entre a prova falsa e o fundamento da
sentença condenatória, esse “requisito” é elementar, a decisão deve estar
fundamentada na prova falsa, “isto é, que a prova reconhecida falsa tenha influído
decisivamente na conclusão”.
Para isso, é necessário então que se demonstre que a prova utilizada como
fundamento é falsa, sob pena de carência de ação.
Sobre a prova falsa ser ou não único fundamento da decisão condenatória,
aparentemente há uma divergência. Pois MOUGENOT (2016, p. 1050) diz que
“existindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto
condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação
de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir”.
Entretanto, pondera diferentemente LOPES JR. (2016, p. 1112) que “não se
pode exigir que a sentença gire exclusivamente em torno da prova falsa, até porque,
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Rev 2011.02.01.001128-0 – RJ, 1ª Seção, rel. Liliane Roriz, 22.03.2012, m.v.
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em geral, isso não ocorre, na medida em que os juízes analisam o “contexto
probatório”.
NUCCI (2016, p. 972) diz que caso a prova falsa, seja inútil, irrelevante ou
impertinente, e foi desprezada pelo magistrado para sustentar a decisão condenatória,
não será cabível a revisão criminal.
Se trata de vício de natureza penal, pois cada falsidade constitui crime
autônomo, mas não exigindo que os crimes tenham sido criminalmente punidos,
bastando que os documentos sejam comprovadamente falsos.
Pois MOUGENOT (2016, p. 1050) esclarece que “não se admite dilação
probatória em Revisão criminal, devendo a falsidade da prova ser demonstrada
previamente ao seu ajuizamento, perante o juízo de primeiro grau em que tramitou a
ação de conhecimento que deu ensejo à condenação”.
Há posição minoritária, que admite também que a prova seja produzida no
curso da revisão criminal, como LOPES JR (2016, p. 1111) que diz que “a
comprovação do falso poderá ser feita no curso da própria revisão criminal, ainda que
os tribunais brasileiros, em geral, não admitam uma cognição plenária no curso desta
ação, exigindo uma prova pré-constituída”.
NUCCI (2016, p. 972), no mesmo sentido, esclarece que “embora o ideal fosse
apurar o falso testemunho, a falsa perícia ou a falsidade documental em processo à
parte, trazendo para os autos de revisão a decisão formal e final, nada impede que,
na ação revisional, seja apurado o falso”.
Entendendo que a falsidade da prova já tem que estar comprovada antes da
propositura da ação de revisão criminal está também RANGEL (2015, p. 1101), que
diz: “não se propõe a revisão para provar a falsidade, pois a falsidade já é a causa de
pedir da revisão. Não são os depoimentos, exames ou documentos que autorizam a
propositura da revisão, mas, sim, a sua comprovada falsidade”.
Mas alerta RANGEL (2015, p. 1101) que será possível todo e qualquer meio
de prova lícito para comprovar a falsidade, dispondo que:
[...] em todas estas hipóteses (de comprovada falsidade) admite-se todo e
qualquer meio de prova previsto no ordenamento jurídico para comprovar a
alegada falsidade. Por exemplo, incidente de falsidade que houver sido
instaurado; justificação judicial; prova emprestada com os requisitos que
mostramos em páginas anteriores, enfim... todo meio legal e moralmente
legítimo. [grifo meu]
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2.8.4 Após a Sentença condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de
pena (art. 621, inc. III, CPP)
AVENA (2017, p. 896) diz que essa hipótese vislumbra o surgimento de “[...]
prova nova de que o réu não teve agir reprovável ou de circunstância que possa
beneficiá-lo na reprimenda aplicada”.
A prova nova de inocência pode ser considerada como aquelas que não
estavam no processo, aquelas preexistentes ou supervenientes ao processo ou as
aduzidas (ingressou nos autos), mas que não foram valoradas e ficaram fora da
decisão. Essa prova deve ser relevante para gerar absolvição do acusado ou para que
possa influenciar na diminuição da pena aplicada. E, tal prova, será analisada em
conjunto com os outros elementos probatórios existentes, conforme menciona
MOUGENOT (2016, p. 1051).
O entendimento de RANGEL (2015, p. 1102) sobre as provas novas é de que
seriam “[...] aquelas já existentes e não foram produzidas no momento oportuno ou
que surgiram após a sentença transitada em julgado; mas que, sempre, trazem
elementos de convicção de inocência do condenado”.
RANGEL (2015, p. 1102), diz que se a prova estava nos autos e o juiz não a
valorou para a decisão, a hipótese é de cabimento da revisão criminal pelo inc. I, do
art. 621, do CPP, por violar o disposto no art. 381, inc. III, do CPP, “[...] ou seja, a
sentença não indicou, por completo, os motivos de fato e de direito em que se fundou”.
Nas palavras de LIMA (2015, p. 1796), a expressão descrita no artigo que
“após a sentença se descobrirem novas provas”, são todas aquelas provas que não
foram apreciadas pelo julgador, não importando o momento de seu surgimento, se
antes da sentença ou depois da condenação do acusado.
Concordando com o entendimento anterior, para PACELLI (2017, p. 444) as
provas novas significam “todas aquelas que não tiverem sido objeto de apreciação
judicial anterior”.
Em sentido contrário, NUCCI (2016, p. 973) entende que “somente podem ser
consideradas para tanto as provas substancialmente novas, ou seja, que eram
desconhecidas até então por parte do condenado e do estado [...]”.
RANGEL (2015, p. 1102) diferencia o que seriam provas substancialmente
novas e formalmente novas, dizendo que para esta hipótese, elas devem ser
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substancialmente novas, que são aquelas que “devem trazer elementos de convicção
que não existiam no processo e que mudam o quadro probatório, apontando a
inocência do condenado”. E as formalmente novas, são aquelas que “[...] não
constarem dos autos do processo (ou se surgirem após a sentença), porém não
mudarem o quadro probatório”.
Explicando claramente a hipótese, PACELLI (2017, p. 444) diz:
[...] o fundamento, então, é eminentemente de revisão de provas, quando se
sustentará a existência de material probatório não apreciado no processo
anterior. De tais provas poderá surgir a inocência, ou a não culpabilidade do
condenado, ou até a demonstração de circunstância não reconhecida
anteriormente, cuja consequência seja a diminuição da pena. [grifos meus]

Com relação as circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição da
pena, é importante ressaltar que tal circunstância também decorre da existência de
uma prova nova.
E NUCCI (2016, p. 973) cita um exemplo:
[...] O réu, por exemplo, ressarciu completamente a vítima, em crime de furto,
antes da denúncia, configurando a hipótese do arrependimento posterior (art.
16, CP). Merece, então, a revisão da sua pena, que fora firmada com base
em furto simples ou qualificado, mas sem qualquer diminuição.

PACELLI (2017, p. 444) entende que nessa hipótese de nova prova que
demonstra circunstância que autorize ou determine diminuição de pena, pode ser até
mesmo sobre fato novo que incida sobre “[...] a operação de dosimetria da pena, e até
na fixação das circunstâncias judiciais levadas em consideração – além das demais,
é claro”.
Interessante destacar, ainda sobre a prova nova no processo penal, o que diz
LIMA (2015, p. 1796), no sentido de que pode ser utilizada qualquer meio de prova na
revisão criminal:
No âmbito processual penal, pode ser utilizada qualquer prova nova,
pertinente (ou não) a fato alegado no processo, até mesmo se disser
respeito a fato novo não arguido no processo penal. [...] no bojo da revisão
criminal, admite-se a utilização de qualquer meio de prova.

Completa AVENA (2017, p. 896) que “[...] a procedência da revisão sob o
fundamento da prova nova condiciona-se a que esta seja capaz de produzir um juízo
de certeza irrefutável no Órgão julgador da ação”. [grifo meu]. Em caso de dúvida, a

39

interpretação não será pro reo e sim pro societate, mantendo a condenação transitada
em julgado.

2.8.4.1 Justificação criminal prévia
Prevalece na doutrina o entendimento de que a prova nova, bem como a prova
do falso, será produzida por meio de uma justificação prévia/criminal, tal pedido terá
sua finalidade fundamentada e será endereçado ao juízo da condenação, com as
garantias do contraditório e da ampla defesa. Pois, nas palavras de LIMA (2015, p.
1797), “o material probatório para instruir a ação de revisão criminal deve ser préconstituído”.
Nesse procedimento, será respeitado o princípio do contraditório, intimando o
Ministério Público para que atue como fiscal da lei. Mas, naquelas ações de iniciativa
privada, o ofendido (vítima ou rol do art. 31, CPP) não será intimado para participar
do procedimento de justificação, bem como, em qualquer modalidade de ação, o
assistente de acusação também não será intimado para participar.
Nas palavras de NUCCI (2016, p. 979) “trata-se de direito do condenado
produzir, no juízo da condenação, a justificação necessária para instruir seu pedido
de revisão criminal”.
Completa ainda NUCCI (2016, p. 979) que “assim, com prova pré-constituída
em mãos, poderá ingressar com o pedido revisional, onde não se deve, como regra,
produzir prova – embora existam algumas decisões permitindo que assim seja feito”.
O procedimento adotado está previsto de forma genérica no art. 423 do CPP,
mas, que se aplica analogicamente o dispositivo que trata do procedimento de
produção antecipada de provas, previsto nos arts. 381 a 383 do CPC.
Nos termos do art. 381, § 5º do CPC, será utilizado o procedimento da
produção antecipada de provas para àquele que pretender justificar a existência de
algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso,
que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.
A justificação criminal que será realizada, não se trata de medida cautelar,
não tendo que respeitar os requisitos da medida cautelar, quais sejam, o periculum in
mora e o fumus boni iuris (atualmente, no novo CPC, o perigo de dano ou ao resultado
útil do processo, e probabilidade do direito), tendo em vista que visa constituir prova e
não assegurar a prova, conforme explica MOUGENOT (2016, p. 1051).
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Entretanto NUCCI (2016, p. 973) diz que se trata de “medida cautelar, voltada
a preparação de futura ação penal ou de julgamento”.
No mesmo sentido de NUCCI, está AVENA (2017, p. 897) entendendo que a
justificação é “[...] espécie de ação cautelar de natureza preparatória, deduzida
perante o Juízo de 1º grau”.
Ainda, nos termos de decisão do STJ há o entendimento que a justificação
criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual
ajuizamento de revisão criminal, "não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal
uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo
da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas”.11
Em caso de ter indeferido liminarmente o pedido de produção da prova em
justificação criminal, para posterior ajuizamento de revisão criminal, conforme acórdão
do STJ, o meio processual adequado para questionar tal decisão é o habeas corpus.12
Caminhando para a finalização deste tópico, importante o que reitera LIMA
(2015, p. 1797) de que a revisão não se presta a ser uma nova apelação:
[...] a revisão criminal não se presta, quando não apresentada nenhuma prova
nova apta a determinar o reexame da condenação, à nova avaliação do
conjunto probatório constante dos autos, para fins de cassação de decreto
condenatório sob o argumento de inocência do acusado ou insuficiência de
provas.

Trazendo um contraponto, LOPES JR. (2016, p. 1113), entende que a
exigência de o acusado trazer provas decisivas de inocência, recepciona o princípio
in dubio pro societate, e que se a prova nova for apta a gerar dúvida razoável, deve
ser aplicado o in dubio pro reo, e acolher a revisão, pois ao réu não é dada a
responsabilidade de provar sua inocência de forma absoluta em qualquer fase do
procedimento.
A respeito do procedimento da justificação, em um breve extrato do
procedimento, o Requerente irá apresentar petição de requerimento da justificação
criminal, após, o juiz irá intimar o Ministério Público, a prova desejada será produzida
e os autos de justificação serão entregues ao Requerente para que instrua a Revisão
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AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015. No mesmo sentido HC 174.906/RS, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 17/04/2012.
12 RHC 18.963/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro
NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 17/12/2007, p. 344.
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Criminal, nos termos do que dispõe MOUGENOT (2016, p. 1050) ao mencionar sobre
a justificação.

2.8.5 Nulidade do processo (Art. 626, caput, CPP)
Tal hipótese se extrai do art. 626, caput do CPP, ao prever como possível
resultado da revisão criminal, a anulação do processo, entretanto não é pacífico pois
alguns autores entendem que não pode ser a nulidade causa de pedir da revisão.
Pode ser arguida em revisão criminal as nulidades absolutas, que deve ser
reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mesmo após o
trânsito em julgado da sentença condenatória.13 Pois a nulidade relativa, se não
arguida na primeira manifestação após a ocorrência, será convalidada pela preclusão.
Importante mencionar, o que destaca LIMA (2015, p. 1798), esclarecendo que
dentre as hipóteses de impetração de habeas corpus, está a possibilidade quando há
existência de manifesta nulidade, porém, só será esse o instrumento cabível quando
houver violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção. Mas, com o trânsito em
julgado e não havendo mais pena a ser cumprida, o meio de impugnação cabível será
a revisão criminal.
Após essa breve distinção, LIMA (2015, p. 1798) ressalta que “julgado
procedente o pedido revisional com base na existência de nulidade do processo, deve
o Tribunal (ou a Turma Recursal, no âmbito dos Juizados) determinar a anulação do
feito”.
O processo será então refeito a partir do momento em que ocorreu a nulidade,
salvo se tiver ocorrido a extinção da punibilidade, permanecendo o respeito a ne
reformatio in pejus indireta, não piorando a pena do acusado, que foi imposta no
julgamento nulo, conforme art. 626, § único do CPP.
A título de exemplo para esta hipótese, a 6ª Turma do STJ, no Informativo nº:
0245 (período: 2 a 6 de maio de 2005), considerou que caberia a revisional, em
decorrência da falta de nomeação de defensor para o réu, tendo em vista que constitui
nulidade absoluta (art. 263, CPP). E na impetração, “[...] patrono autodidata aponta
que o paciente poderia beneficiar-se com o reconhecimento da continuidade
delitiva”.14
13
14

Informativo nº 0245 Período: 2 a 6 de maio de 2005. 6ª TURMA, STJ.
HC 40.354-SP, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 3/5/2005.
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Também, a 5ª Turma do STJ, no Informativo nº: 0188 (período: 13 a 17 de
outubro de 2003), considerou:
[...] a nulidade absoluta por não ter havido o esgotamento dos quesitos
relativos à tese de legítima defesa, sustentada em plenário; por isso a defesa
do paciente ingressou com uma revisão criminal do julgado, para
desconstituição do julgamento. [...] Rejeitado pelos jurados o quesito da
legítima defesa, a continuação do magistrado nos outros quesitos, que
deveriam ficar prejudicados, gerou dúvidas, ou seja, com a resposta
afirmativa aos quesitos referentes a existência de agressão atual ou iminente
da vítima, não restou clara e inequívoca a intenção dos jurados. Com esse
entendimento, a Turma concedeu a ordem de habeas corpus para, cassado
o acórdão recorrido, anular o julgamento a fim de que novo julgamento seja
proferido pelo Tribunal do Júri.15 [grifos meus]

Por fim, é necessário demonstrar o prejuízo que a nulidade desencadeou para
o acusado, para que seja possível o acolhimento da revisão criminal, dentro de
qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 621 do CPP, conforme decisão
do STJ.16
Pontual observação de RANGEL (2015, p. 1099), ao mencionar que o pedido
de anulação do processo do art. 626 do CPP, é feito concomitantemente ao art. 621,
inc. I, do CPP, ao dizer assim: “ora, se anula o processo é porque o erro judiciário é
de forma, ou seja, erro de procedimento (errar in procedendo) e este somente é
possível se houver afronta à lei processual penal”.

2.9 PROCEDIMENTO
Conforme dispõe AVENA (2017, p. 896): “Na revisão criminal não há
contraditório tampouco fase instrutória voltada à produção de provas”.
Com relação as normas que regularão o procedimento de revisão criminal,
cabe ressaltar o art. 24 da Lei nº 8.038/90 (Institui normas procedimentais para os
processos que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal), que dispõe que na revisão criminal, será aplicada a legislação
processual em vigor.
Se a revisão criminal for ajuizada no STF e no STJ “o processo e julgamento
obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno”, nos termos do
art. 624, § 1º do CPP, bem como se for ajuizada nos demais Tribunais, serão
15

HC 29.183-SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 16/10/2003.
REsp 1371229/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
20/10/2015, DJe 06/11/2015.
16
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respeitadas e seguidas “as normas complementares para o processo e julgamento
das revisões criminais”, nos termos do art. 628 do CPP.
A distribuição do requerimento de revisão criminal será feita nos termos do
art. 93, inc. XV da CF, portanto será “imediata, em todos os graus de jurisdição
(incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”.
Conforme decisão do STJ, “tal preceito visa a permitir que o jurisdicionado
possa dirigir eventuais pedidos, antes do julgamento de mérito, ao relator do
processo”. E se a distribuição do processo estiver demorada e contrária ao dispositivo
constitucional, o habeas corpus pode ser utilizado como meio de determinar a sua
imediata distribuição.17
Já mencionado anteriormente, mas interessante destacar neste tópico
também, o disposto no art. 625, caput, do CPP, que diz que “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”.
Mas destaca LIMA (2015, p. 1801) que inexiste “qualquer impedimento de
participação dos demais membros do órgão colegiado que julgou a apelação”.
Destaque também ao disposto no § 1º, art. 625 do CPP, que “o requerimento
será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.
Complementando, o § 2º do art. 625 diz que “o relator poderá determinar que
se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da
sentença”.
Há decisão do STJ no sentido de extinguir a revisão criminal sem resolução
de mérito pois a parte não anexou certidão de transito em julgado da sentença
condenatória, por ser considerado um pressuposto processual de validade que
impede o correto desenvolvimento do feito.18
Porém, como contraponto, há decisão do STJ que considerou que na hipótese
de ser pedida diretamente pelo réu preso, em atenção e para garantia do princípio
constitucional da ampla defesa, deve o Tribunal, na medida do possível, providenciar
a assistência jurídica por meio de Advogado Dativo ou Defensor Público, para que o

17

HC 42.097/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ
01/07/2005, p. 585.
18 HC 203.422/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe
26/03/2013.
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condenado possa, por meio do seu representante, ter acesso a certidão de transito
em julgado da sentença condenatória, para instruir a revisão, e conclui assim:
Constitui exacerbado formalismo o não conhecimento da Revisão Criminal
sob a singela alegação de falta da referida peça; isso porque, atualmente, a
informação pode ser obtida até mesmo por meio de simples consulta ao
sistema informatizado do Tribunal.19

De forma esquematizada AVENA (2017, p. 898) explica que havendo o
ajuizamento da revisão criminal, sendo regularmente instruído o pedido: “[...] o relator
abre vista ao Ministério Público e, após, adota as providências necessárias para
inclusão em pauta de julgamento”. Se o pedido for considerado insuficientemente
instruído, o relator possui duas alternativas: 1) relator indefere de plano e determina o
arquivamento após preclusa esta sua decisão ou 2) relator determina que seja
apensada a ação revisional aos autos originais, prosseguindo-se a sua tramitação.
TÁVORA (2017, p. 2254) também acrescenta dizendo que se não forem
preenchidos os requisitos do §1º, do art. 625, CPP, “o relator deve oportunizar que a
parte possa sanar a irregularidade, só indeferindo a petição quando a parte
permanecer inerte com o decurso do prazo assinado”.
Está previsto no art. 625, § 3º, CPP que “se o relator julgar insuficientemente
instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos
originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o
tribunal, conforme o caso”.
E explica LIMA (2015, p. 1803) que tal indeferimento será compreendido como
“uma sentença de carência da ação, extinguindo o processo sem apreciação do
mérito”.
AVENA (2017, p. 897) aprofunda a questão e menciona a respeito do que
quer dizer a frase “dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal”, ele
explica que para alguns trata-se de modalidade de recurso ex officio ou reexame
necessário, onde deve o relator, em caso de indeferimento liminar da revisão, recorrer
de ofício para o órgão colegiado competente, ainda que a parte não apresente agravo
regimental.
Entretanto, AVENA (2017, p. 897) continua desenvolvendo sobre o tema e
discorda desta posição acima, pois a hipótese não se adequa a previsão legal de
19

HC 92.951/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em
28/10/2008, DJe 24/11/2008.
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reexame necessário, visto que é uma espécie de decisão desfavorável para o
acusado, e o reexame necessário pressupõe prejuízo à sociedade.
O autor entende então, que a expressão “dando recurso” deve ser entendida
como “facultando recurso” a um órgão superior colegiado, “o qual só poderá ser o
agravo regimental, se previsto no regimento interno do respectivo Tribunal contra a
decisão do relator”.
Continuando na visão de AVENA (2017, p. 897) ele diz que o art. 625, § 3º,
do CPP possibilita ao relator determinar o apensamento da revisão criminal aos autos
originais do processo criminal, em vez de indeferir o requerimento da revisão quando
“não for inconveniente aos interesses da justiça”.
Nesse ponto, cabe a explicação feita por NUCCI (2016, p. 979) a respeito da
má redação deste parágrafo, apontando que são duas situações distintas:
a) pode o relator, certamente, indeferir liminarmente a revisão criminal,
quando esta for apresentada sem qualquer prova do alegado, nem tiver sido
pedida a realização de justificação. Se o condenado apresentar motivos
verossímeis para ter seu pedido conhecido, indicando onde buscar provas,
pode o relator determinar que isso se dê. Rejeitando, desde logo o pedido ou
a produção de provas indicadas pelo sentenciado, cabe agravo regimental ao
grupo de câmaras (ou ao Órgão Especial, conforme o caso). Aliás, havendo
indeferimento liminar, deve o relator recorrer de ofício para o órgão colegiado
competente, ainda que a parte não apresente agravo regimental; b) pode o
relator indeferir o pedido de apensamento dos autos originais, eventualmente
feito pelo condenado, quando considerar inconveniente para o interesse da
justiça, o que não significa indeferimento liminar da ação revisional. Dessa
decisão, não cabe recurso. [grifos meus]

Para rebater essa decisão de indeferimento liminar é prevista a interposição
de um recurso inominado, que será processado na forma de agravo regimental, e o §
4º do art. 625 do CPP, diz “que interposto o recurso por petição e independentemente
de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará,
sem tomar parte na discussão”.
Considerando o relator, que estão presentes todos os pressupostos
necessários para o conhecimento e análise da revisão criminal, dispõe o § 5º do art.
625, que será aberta vista dos autos ao procurador-geral, ou procurador da república
(atua perante os Tribunais), que apresentará parecer no prazo de 10 dias. “Em
seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor,
julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar”.
O parecer emitido pelo Ministério Público será “imparcial, como sempre faz ao
atuar em segundo grau”, conforme NUCCI (2016, p. 980).
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Para complementar, NUCCI (2016, p. 979) também aponta providências que
podem ser tomadas pelo relator, como nomear advogado ao condenado que ajuizou
a revisão, pode também solicitar informação ao juiz da execução e fazer a juntada de
elementos probatórios que entenda conveniente.

2.10 JULGAMENTO/DECISÃO
Na decisão da revisão criminal, o tribunal poderá exercer duplo juízo, quando
desconstitui a decisão impugnada, está exercendo o juízo rescidente ou revidente, e
quando substitui a decisão na sentença, exerce o juízo rescisório ou revisório. Quando
decide pela anulação do processo, o tribunal exerce apenas o juízo rescidente, pois o
processo irá retornar para a origem para retomar a partir da nulidade e ser proferida
nova sentença ou acórdão.
Nesse sentido, esclarece NUCCI (2016, p. 980):
[...] quando o tribunal altera a classificação da infração ou absolve o réu está
proferindo um juízo rescidente, sempre constitutivo, seguido de um juízo
rescisório meramente declaratório. Entretanto, quando modifica a pena, está
proferindo um juízo rescidente e um juízo rescisório constitutivo. [...] E, por
fim, quando o tribunal anula a decisão, limita-se a proferir um juízo rescidente
constitutivo, sem qualquer juízo rescisório.

Nas palavras de LIMA (2015, p. 1785), o objetivo do autor por meio da
revisional, é desconstituir sentença condenatória ou absolutória imprópria transitada
em julgado (juízo rescidente), e que seja substituída por nova decisão (juiz rescisório),
e tal procedimento só não irá ocorrer quando o tribunal anular a sentença, quando o
processo será devolvido à origem e retome seu curso a partir da nulidade, exceto se
tiver ocorrido a extinção da punibilidade.
Neste tópico, é importante mencionar sobre as possíveis decisões que o juiz
terá ao julgar procedente o requerimento de revisão criminal.
Dispõe o art. 626, caput, do CPP que “julgando procedente a revisão, o
tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou
anular o processo”. O que será brevemente explanado a seguir.

2.10.1 Alterar a classificação da infração

47

É a possibilidade que o tribunal tem de dar nova definição jurídica ao fato
imputado, para isso, podendo alterar o tipo penal.
A respeito da emendatio libelli, que é a possibilidade que o magistrado/tribunal
possui de alterar a classificação jurídica do fato, sem alterar em nada os fatos, e não
prejudicar a defesa, o STJ tem jurisprudência pacifica no sentido de que a defesa do
acusado sempre se refere aos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal
nela contida, que é provisória, “[...] sendo permitido ao juiz sentenciante, na
oportunidade da prolação da sentença, conferir definição jurídica da conduta diversa,
conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal”.20
A possibilidade existe apenas na emendatio libelli, do art. 383, CPP, que é a
mera alteração do dispositivo legal dado aos mesmos fatos; de outro lado, vislumbrase a impossibilidade de mutatio libelli, do art. 384, CPP, em sede de revisão criminal,
conforme LOPES JR. (2016, p. 1117), que é a inclusão de fatos novos na denúncia,
que não pode ser admitida após a sentença, pois acarretaria em supressão de
instância, violando ao princípio do contraditório e a ampla defesa, ainda que use de
motivação ser mais benéfico ao réu.
Destaque à Súmula 453 do STF, aplicável à revisão criminal, com
determinação de que “não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único
do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato
delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou
implicitamente, na denúncia ou queixa”.
Interessante ainda o que ressalta LOPES JR. (2016, p. 1117-1118), pois diz
que se o tribunal “verificar a necessidade de dar ao fato uma definição jurídica diversa,
em decorrência da prova existente nos autos de elemento ou circunstância não
contida na acusação, não haverá alternativa: deverá absolver o réu”.

2.10.2 Absolver o réu

A absolvição, exceto a imprópria, restabelece direitos perdidos pelo
sentenciado, pela condenação.

20

HC 281.832/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015,
DJe 01/06/2015.
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O art. 627, do CPP, desta forma dispõe dizendo que “a absolvição implicará o
restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o
tribunal, se for caso, impor a medida de segurança cabível”.
NUCCI (2016, p. 981) cita os possíveis efeitos secundários da sentença
condenatória, que serão recuperados pelo condenado em caso de absolvição, se
tiverem sido concretizados:
[...] seu registro como mau antecedente, a possibilidade de gerar reincidência,
o lançamento do nome do sentenciado no rol dos culpados, a obrigação de
indenizar o dano, gerando título executivo no cível, o confisco de
instrumentos, produto ou proveito do crime, a perda de cargo, função ou
mandato, conforme o caso, a incapacidade para o exercício do pátrio poder,
tutela ou curatela, em certas situações, a inabilitação para dirigir veículo, além
da suspensão dos direitos políticos, enquanto cumprir pena.

Com relação a possibilidade de imposição de medida de segurança, NUCCI
(2016, p. 981) menciona que essa “hipótese somente tem pertinência, quando juiz,
por alguma razão, condenou pessoa inimputável à época dos fatos, quando deveria
tê-la absolvido”. E o tribunal, ao julgar a revisão, iria corrigir este equívoco.
Deve haver a comunicação do Juiz das execuções penais, nos termos do art.
629 do CPP, que diz que “à vista da certidão do acórdão que cassar a sentença
condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos, para inteiro
cumprimento da decisão”.

2.10.3 Modificar a pena
Conforme MOUGENOT (2016, p. 1054), modificar a pena:
[...] implica juízo constitutivo do Tribunal, uma vez que se está alterando a
sanção imposta ao condenado, para lhe constituir uma nova pena, a ser
cominada dentro dos critérios da aplicação e individualização da pena
estabelecida pela legislação.

O juízo exercido pelo Tribunal ao modificar a pena é o rescidente e o rescisório
constitutivo, pois irá desconstituir a pena anterior e dará nova pena ao fato.
A importância da alteração da pena, no sistema de individualização, conforme
NUCCI (2016, p. 980), faz crer que o tribunal procedeu com minuciosa revisão do
procedimento de aplicação da pena, e isto não é apenas declaratório, a aplicação de
nova sanção, altera completamente a que já havia sido imposta ao réu.
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Alerta RANGEL (2015, p. 1109-1110) que em todos os casos, exceto no de
anulação do processo:
[...] o tribunal exerce duplo juízo: iudicium rescindens e iudicium rescisorium.
Ou seja, juízo de rescisão e juízo de rejulgamento, pois, ao mesmo tempo
que rescinde a sentença, cassando-a, rejulga (emite novo julgamento).
Portanto, claro nos parece que em todas essas três hipóteses o erro que
motiva a procedência do pedido revisional é, única e exclusivamente, o erro
de julgamento (vício de julgamento ou error in iudicando).

2.10.4 Anular o processo

Se a decisão for de anulação, deverá ser refeito o procedimento, desde o
momento que ocorreu a nulidade, como se nunca tivesse existido, refazendo todos os
atos seguintes àquele viciado.
Nesse caso, o juiz irá anular o processo desde o momento em que ocorreu
determinada nulidade, remetendo o acusado a novo julgamento, mas alerta LOPES
JR. (2016, p. 1117) que “não poderá, esta nova decisão, ser mais grave que a anterior,
sob pena de constituir uma reformatio in pejus indireta”.
Destaca ainda, LOPES JR. (2016, p. 1117) que nesse procedimento pode
ocorrer a prescrição, tendo em vista que a sentença condenatória irá desaparecer
como marco interruptivo e, dependendo da contaminação existente, nesse passo, até
o recebimento da denúncia pode ser desconstituído, e refeito.
Observa RANGEL (2015, p. 1110) que na anulação do processo, o tribunal
exerce apenas o juízo rescidente, cassando a sentença, anulando o processo, no todo
ou em parte, e encaminhando para que haja nova decisão pelo juízo que havia emitido
a sentença condenatória.

2.10.5 Observações gerais sobre a decisão
Em homenagem ao princípio da amplitude de defesa, e denominado em
princípio do “favor rei”, o tribunal pode deferir o pedido por motivo não deduzido, desde
que tais motivos existam e apenas não foram pedidos de forma clara e efetiva.
Nas palavras de LIMA (2015, p. 1786), “é plenamente possível que o Tribunal
julgue a revisão criminal extra ou ultra petita, desde que o faça para beneficiar o
acusado”.
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PACELLI (2017, p. 445) adota o mesmo entendimento dizendo que: “No que
se refere à correlação entre o pedido e a revisão, a amplitude da matéria a ser
examinada é a maior possível, podendo o tribunal proferir decisão absolutória, mesmo
quando pedido tenha sido de anulação do julgado ou de diminuição da pena”.
Interessante exemplo dado por RANGEL (2015, p. 1110-1111) sobre o
princípio favor rei no âmbito de anulação da sentença:
Aqui, no âmbito da nulidade, que motiva o pedido revisional, tem inteira
aplicação a teoria da causa madura impulsionada pelo princípio do favor rei,
pois imagine o condenado ingressar com o pedido de nulidade do processo
e o tribunal perceber que não só é caso de nulidade, porém, também, de
absolvição do condenado, pois o pedido revisional demonstra claramente que
a sentença condenatória foi proferida contrariamente à evidência dos autos.
Assim, é de se perguntar o que é melhor para o condenado: a nulidade do
processo ou a sua absolvição? Não há dúvidas que a absolvição, pois o feito
está suficientemente maduro para um pronunciamento de mérito por parte do
tribunal. Este posicionamento deve ser adotado, mesmo que o réu não faça
um pedido alternativo ou cumulado, pois um dos princípios impulsionadores
da revisão criminal é o do favor rei. [grifos meus]

Em caso de o condenado pedir a absolvição, e o juiz acaba por conceder a
anulação do processo, entende PACELLI (2017, p. 445) que é possível reconhecer
que é mais favorável, desde que respeitada a vedação da reformatio in pejus no
julgamento que irá ocorrer, nos termos do § único, do art. 626, do CPP.
Sobre o princípio do favor rei há decisão do STJ no sentido de que desde a
instituição da revisão criminal na Constituição de 1891, é tradição do processo penal
brasileiro reconhecer, com base neste princípio, de que somente as sentenças
condenatórias podem ser revistas.21
Sendo motivo de indeferimento do pedido da revisão criminal, deve ser no
limite do que foi pedido, para que não retire a oportunidade do acusado de fazer a
reiteração do pedido da revisão criminal, com outro fundamento.
LIMA (2015, p. 1786), na mesma esteira, entende plenamente possível o
ajuizamento de nova revisão, com base em outro fundamento, “[...] já que, nessa
hipótese, não haverá identidade de ações, porquanto distintas as causas de pedir”.
Até mesmo porque o art. 622, § único, do CPP, já dispõe que ainda que seja
a mesma causa de pedir, pode ser reiterado o pedido com base em novas provas.

21

REsp 1324760/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 18/02/2015.
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Interessante mencionar o que destaca MOUGENOT (2016, p. 1056), sobre a
hipótese de concurso de agentes, pois os efeitos da revisão criminal concedidas a um
dos corréus, irá se estender aos demais que não requereram, aplicando
analogicamente o art. 580 do CPP, e a decisão não seja fundamentada em motivos
de caráter exclusivamente penal.
Por fim, LOPES JR. (2016, p. 1119) destaca que “denegado o pedido de
revisão, poderá o condenado interpor embargos declaratórios, recurso especial e
extraordinário (se cabíveis/presentes pressupostos)”, bem como o já mencionado
recurso inominado (art. 625, § 3º e § 4º do CPP), que assume feição e será
processado como agravo regimental, cabível contra decisão isolada do relator.

2.11 EFEITOS E LIMITES DA DECISÃO
2.11.1 Princípio da non reformatio in pejus direta e indireta
Dispõe o parágrafo único, do art. 626, CPP, ao tratar das possíveis decisões
que o juiz pode ter ao julgar procedente a revisão criminal, que “de qualquer maneira,
não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista”, referindo-se aqui ao
disposto no art. 617 do CPP, que determina que “o tribunal, câmara ou turma atenderá
nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não
podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da
sentença”.
O princípio que orienta tais dispositivos é o da proibição da reformatio in pejus,
ou seja, em recurso exclusivo da defesa, não pode o tribunal agravar a pena já imposta
ao condenado na sentença, bem como, se o tribunal acolhe a arguição de nulidade
absoluta do processo anterior, o magistrado de 1ª instância ao proferir segunda
sentença, deve também respeitar o que foi determinado da primeira vez, pois de
qualquer forma a situação do réu não pode ser piorada, quando apenas a defesa
recorre. Tal entendimento adapta-se ao habeas corpus e à revisão criminal.
RANGEL (2015, p. 1111) destaca de forma a perceber que a sistemática do
Código de Processo Penal, é de que a situação jurídica do réu não seja agravada se
tratando de exercício pleno do direito de defesa do acusado através de recurso (art.
617) ou ação exclusiva dele (art. 621).
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Ressalte-se a existência da Súmula 160 do STF que dispõe ser “nula a
decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da
acusação, ressalvados os casos de recurso de oficio”.
MOUGENOT (2016, p. 1055) esclarece que “poderá o tribunal, se proferir
decisão absolutória imprópria, impor medida de segurança ao sentenciado,
sujeitando-o a internação ou tratamento ambulatorial”.
Entretanto, complementa NUCCI (2016, p. 981) que essa “hipótese somente
tem pertinência, quando juiz, por alguma razão, condenou pessoa inimputável à época
dos fatos, quando deveria tê-la absolvido”. E o tribunal, ao julgar a revisão, iria corrigir
este equívoco. [já mencionado no tópico 8.2]
NUCCI (2016, p. 980) dispõe que se o tribunal desrespeitar tal dispositivo, e
piorar de qualquer modo a situação do sentenciado, cabe interposição de habeas
corpus, dirigido à instância superior, do tribunal que decidiu.

2.11.2 Inexistência de efeito suspensivo da sentença condenatória
O ajuizamento da revisão criminal não suspende a execução da sentença
condenatória transitada em julgado, tendo em vista não existir amparo legal para
aguardar o julgamento em liberdade.
Esclarece MOUGENOT (2016, p. 1056), nesse sentido:
[...] resguardam-se todos os efeitos do trânsito em julgado da sentença
condenatória até o momento do julgamento da ação de revisão. Somente se
esta for julgada procedente restará prejudicado o instituto da coisa julgada
em privilégio da justiça das decisões, reparando-se o erro do Judiciário.

Há também decisão recente do STJ descrevendo que o pedido de suspensão
dos efeitos da condenação até que seja julgada definitivamente a revisão criminal, é
juridicamente impossível, “[...] já que a execução da condenação decorre de título
definitivo, em cumprimento à sanção penal imposta em decorrência de sentença
transitada em julgado”.22
Acrescentou LIMA (2015, p. 1803) que poderia ser utilizado o poder geral de
cautela, previsto no art. 297 do CPC, excepcionalmente, se caracterizada manifesta
ilegalidade (erro judiciário teratológico), antecipando os efeitos da tutela pretendida,

22

HC 384.973/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe
06/06/2017.
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nos termos do art. 300 do CPC, que podem ser aplicados analogicamente ao processo
penal, nos termos do art. 3º do CPP.
Em um HC julgado pelo STJ, o requerimento de revisão criminal estava
pendente de distribuição a mais de dois anos, caracterizando constrangimento ilegal,
tendo em vista o inc. XV do art. 93 da Constituição Federal, “que tornou obrigatória a
distribuição imediata dos processos, em todos os graus de jurisdição, visando a
permitir que o jurisdicionado possa dirigir eventuais pedidos, antes do julgamento de
mérito, ao relator do processo”, e que “o paciente estava em vias de ser preso em
decorrência da ação penal que pretende ver revista”.
Ponderou o julgador que “o ajuizamento da revisão criminal não tem o condão
de suspender a execução da reprimenda imposta ao paciente, até porque não há
fundamento legal a amparar o pedido”. Por isso, a ordem foi parcialmente concedida
para “determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceda à imediata
distribuição e julgamento da ação revisional ajuizada em favor do paciente”.23

2.12 INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO
Dispõe o art. 630 do CPP que “o tribunal, se o interessado o requerer, poderá
reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos”.
Seguindo os termos do art. 5º, inc. LXXV da CF que determina que “o Estado
indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do
tempo fixado na sentença”.
Também importante ressaltar o disposto no § 6º, art. 37 da CF, que assim
dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
Define erro judiciário, com base em definição de Sérgio Médici, MOUGENOT
(2016, p. 1056): “O erro judiciário é aquele caracterizado como decorrente da “má
aplicação do direito ou a deficiente apreciação dos fatos da causa, por parte do órgão
jurisdicional, que resulta em decisão contrária à lei ou à verdade material””.

23

HC 41.444/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2005, DJ
13/06/2005, p. 329.
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NUCCI (2016, p. 983) sobre o erro judiciário, diz que seu conceito deve ir além
da sentença condenatória, envolvendo todas as decisões judiciais errôneas, que
tenha provocado “[...] prejuízo à liberdade individual ou mesmo à imagem e à honra
do acusado”.
Juntamente com os demais pedidos possíveis da revisão criminal, pode ser
cumulado o pedido de indenização pelos prejuízos sofridos em virtude do erro
judiciário.
Esclarece NUCCI (2016, p. 981) que a natureza jurídica da decisão impositiva
de indenização “é condenatória, não se tratando de mero efeito da ação revisional.
Justamente por isso, precisa haver requerimento do autor para que seja reconhecido
esse direito”.
LOPES JR. (2016, p. 1119) esclarece que “a ação danosa atribuível ao Estado
decorre do ato decisório, pois é ele o gerador da condenação, que, por si só, já
representa um dano”.
LIMA (2015, p. 1786), esclarece também que a indenização não é efeito
automático de uma absolvição pelo Tribunal ao julgar a revisão, o pedido deve ser
expresso, e não sendo feito, somente poderá ser pleiteada novamente em processo
cível de conhecimento.
Nas Informações Adicionais de decisão recente do STJ, ponderam que o
entendimento que tem sido dado ao art. 630 do CPP, pelo STJ e STF:
[...] é no sentido de que a vítima de erro judiciário tem direito a receber
indenização do Estado em casos de desconstituição de sua condenação em
sede de revisão criminal ou de excesso injustificado de sua permanência na
prisão. [...] O direito à indenização, entretanto, depende da demonstração da
existência de efetivo erro judiciário". [grifo meu] 24

Ou seja, o condenado deve ter tido êxito no seu requerimento de revisão
criminal ou ter permanecido preso por tempo excessivo injustificadamente, bem como
deve demonstrar o erro judiciário.
NUCCI (2016, p. 982) entende pela intervenção estatal na ação de revisão
criminal, principalmente em decorrência da possibilidade de fixação de indenização,
por isso entende que a Fazenda Pública deve ser citada para apresentar suas razões,
tentando até mesmo demonstrar ao judiciário que não houve qualquer erro.

24

RvCr 3.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/12/2017, DJe 15/12/2017.
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O § 1º do art. 630, CPP dispõe que “a indenização será liquidada no juízo
cível, e responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do
Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça”.
Bem como o § 2º do art. 630, CPP, remete as hipóteses em que não será mais
devida a indenização, a alínea ‘a’ diz que “se o erro ou a injustiça da condenação
proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a
ocultação de prova em seu poder”.
MOUGENOT (2016, p. 1057) esclarece que “nota-se uma excludente de
responsabilidade do Estado, caracterizada pela culpa exclusiva do réu, consistente na
propositada fraude à correta administração da justiça”. Admite-se também outras
hipóteses de fraude ocasionada pelo réu, sendo essas exemplificativas.
Interessante exemplo dado por AVENA (2017, p. 899) para ilustrar essa
possibilidade:
[...] hipótese do pai que, para proteger o filho, confessa crime do qual não foi
autor, sendo condenado. Nesse caso, ainda que possa restar desconstituída
a sentença condenatória, é certo que não terá ele direito a qualquer
indenização, pois deu causa ao erro judiciário.

Entretanto, pondera NUCCI (2016, p. 982) que “[...] se as provas poderiam ser
conseguidas por inúmeras outras formas, tendo havido inépcia do Estado em buscalas, certamente houve culpa concorrente e cabe indenização”.
A alínea ‘b’ diz que também não será devida a indenização “se a acusação
houver sido meramente privada”.
MOUGENOT (2016, p. 1057) destaca que o art. 5º, inc. LXXV da CF, não
limita as situações que comportam reparação por erro judiciário, bem como, o art. 37,
§ 6º da CF, traz a responsabilidade objetiva do Estado, independente da comprovação
de dolo ou culpa, por danos que seus agentes públicos ocasionem a terceiros. Ainda,
a ação penal privada é realizada por iniciativa do particular, entretanto ainda é o
Estado que exclusivamente tem o direito de punir.
Complementa LOPES JR. (2016, p. 1119) que “o ato danoso é a decisão
proferida pelo juiz, ou seja, a responsabilidade decorre não da acusação, mas pelo
julgamento errôneo”.
LOPES JR., ao citar MENDES (2016, p. 1119) explica que a responsabilidade
objetiva do Estado exige três requisitos para a sua configuração, sendo eles: que a
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ação danosa seja atribuível ao Estado; que haja dano a terceiro e nexo de causalidade
entre eles.
MOUGENOT (2016, p. 1057) conclui dizendo que “deve, portanto, subsistir a
indenização pelos danos provenientes da má atuação estatal, em qualquer hipótese”.
Finalizando tal tópico MOUGENOT (2016, p. 1057) destaca:
[...] renomados autores têm sustentado que as causas excludentes de
indenização previstas no art. 630, § 2º, do CPP não foram recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988, uma vez que, para a configuração da
responsabilidade objetiva do Estado, basta que uma ação atribuível ao
Estado cause dano a terceiro e que haja nexo de causalidade entre esta ação
e este dano.

Inclusive, no mesmo sentido está LOPES JR. (2016, p. 1119).
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3 APONTAMENTOS GERAIS SOBRE HIPÓTESES DE NÃO CABIMENTO DA
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL

3.1 SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PRÓPRIA TRANSITADA EM JULGADO E
SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Não cabe ajuizamento de revisão criminal de sentença absolutória transitada
em julgado, ainda que seja utilizada como motivação a mudança do fundamento da
sentença, a fim de que evite reparar danos no juízo cível ou para reintegrar cargo
público.
Nas palavras de LIMA (2015, p. 1790), “[...] será inviável a revisão criminal,
nem mesmo se o acusado conseguir demonstrar que o ajuizamento da revisional visa
à modificação do fundamento da absolvição para que possa repercutir no âmbito
cível”.
Da mesma forma, por não ser sentença condenatória ou absolutória imprópria
transitada em julgado, não cabe ajuizar revisão criminal de sentença de pronúncia
(que encerra a primeira fase do procedimento do júri, e encaminha o réu ao julgamento
pelo tribunal popular, cujo recurso cabível é o ‘RESE’) e de sentença que homologa
transação penal (para LIMA (2015, p. 1792) é a: “aplicação imediata de pena restritiva
de direitos ou multa para que não seja oferecida denúncia, sendo o acordo
devidamente homologado pelo Poder Judiciário e impugnável por meio do recurso de
apelação”).
Sobre a revisão criminal de sentença que homologa transação penal,
RANGEL (2015, p. 1105-1106) ao interpretar a Súmula Vinculante nº 35 do STF,
conclui a ausência de coisa julgada a ser desfeita, pois a função do magistrado é
homologar a transação, portanto, não há ação penal, não havendo como obter uma
sentença condenatória final, que perfaça a coisa julgada formal e material.

3.2 REVISÃO CRIMINAL PRO SOCIETATE
Até este tópico, foi mencionado algumas vezes que no sistema processual
penal do Brasil, não se admite revisão criminal pro societate, somente se admitindo
revisão criminal em favor do acusado.
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RANGEL (2015, p. 1097) diz que: “a revisão pro societate é aquela que
permite a desconstituição de uma sentença absolutória, não importa a razão [...]”.
E LIMA (2015, p. 1789) fala a respeito do fundamento político que motiva o
impedimento da revisão criminal pro societate, e conclui com um entendimento
majoritário da doutrina:
[...] melhor atende aos interesses do bem comum a manutenção de uma
sentença injusta, proferida em prol do réu, do que a instabilidade e
insegurança a que ficaria submetido o acusado absolvido, se o
pronunciamento absolutório pudesse ser objeto de revisão.

Além do fato de que o ajuizamento de nova ação, com mesmo acusado,
mesmo fato, e apenas provas diferentes a fim de reformar sentença absolutória,
poderia caracterizar bis in idem.
Dispõe o art. 8º, § 4º do Dec. 678/92 (Convenção Americana de Direitos
Humanos) que “o acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser
submetido a novo processo pelos mesmos fatos”.
LIMA (2015, p. 1789) acrescenta que “[...] operando-se o transito em julgado
dessa decisão, não será possível o oferecimento de nova denúncia (ou queixa) em
relação à mesma imputação, mesmo que surjam, posteriormente, provas cabais de seu
envolvimento no fato delituoso”.
Interessante o Informativo nº 0236, da Sexta turma, do STJ, que reforça o
fundamento de proibir a revisão pro societate, sendo eles a vedação do bis in idem,
bem como a proibição da reformatio in pejus, ainda que a sentença transitada em
julgado tenha sido emanada de juízo absolutamente incompetente:
[...] a sentença absolutória transitada em julgado, mesmo que emanada de
juízo absolutamente incompetente, não pode ser descartada e dar ensejo a
novo processo pelos mesmos fatos (ne bis in idem). Embora nula, essa
sentença pode tornar definitiva a absolvição do acusado, porque tem por
consequência a proibição da reformatio in pejus. Note-se que o ordenamento
jurídico pátrio não previu a revisão criminal pro societate, o que impõe, no
caso, o acatamento à coisa julgada material como forma de se garantir as
necessárias segurança e estabilidade jurídicas.25 [grifos meus]

Em julgamento de recurso especial pelo STJ, houve caso atípico em que
ocorreu

a

publicação

intencional

de

acórdão

ideologicamente

falso,

não

correspondente ao conteúdo do julgamento realizado, e o objetivo era de beneficiar
25

Precedente citado do STF: HC 80.263-SP, DJ 27/6/2003. HC 36.091-RJ, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, julgado em 24/2/2005.
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alguma das partes, o entendimento tomado foi de que tal decisão não poderia
reclamar a proteção de nenhum instituto do sistema processual, bem como a
manutenção dessa decisão poderia ferir exatamente as finalidades da revisão
criminal.
Ponderou o julgador que desde surgimento da revisão criminal com a
Constituição de 1891, o entendimento é de que somente as sentenças condenatórias
podem ser revistas.
Por isso, reflete o julgador que a revisão pro societate, reclamaria a mesma
lógica que a revisão pro reo, que é a necessidade de preservar a verdade e a justiça
material, ainda mais quando é demonstrada a falsidade das provas que
fundamentaram a decisão absolutória, comprometendo a legitimidade da sentença.
Conclui, portanto, que desconstituir o acórdão falso, não demonstra o
rejulgamento da revisão criminal e nem uma revisão pro societate, e sim uma decisão
interlocutória por meio da qual o Judiciário, corrige o ato e proclama o resultado
verdadeiro havido, tendo em vista que se baseou em realidade fática inexistente, e
documento fraudado, motivando tal entendimento nos princípios processuais penais
do devido processo legal, bem como a lealdade, cooperação, probidade e confiança.26

3.3 DECISÃO CONTRÁRIA AO NOVO ENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAIS
BENIGNO
Se a decisão foi proferida em consonância com entendimento jurisprudencial
vigente à época do julgamento, fica incabível o ajuizamento da revisão criminal.
E a jurisprudência do STJ tende a não admitir o ajuizamento da revisional
fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em
julgado da sentença condenatória. 27
Porém, em outra decisão do STJ, entenderam cabível a propositura da revisão
criminal fundada no art. 621, inc. I, do CPP em situações nas quais se quer a adoção
de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que se trate de mudança
sobre entendimento pacífico e relevante.

26

REsp 1324760/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 18/02/2015.
27 AgRg no AREsp 1066391/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
21/11/2017, DJe 01/12/2017.
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Ainda, reflete o julgado, que nesse caso, não será considerado que houve erro
judiciário, pois a interpretação judicial era controversa à época dos fatos e da
condenação e apenas se firmou após confirmação da sentença pelo Tribunal de
segundo grau.28

3.4 SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO
Nesta hipótese, o autor LIMA (2015, p. 1790) esclarece muito bem o que
ocorre, dizendo que não será possível ajuizar a revisional, se a causa extintiva da
punibilidade ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença condenatória ou
absolutória imprópria, anda que seja para provar sua inocência.
Explica NUCCI (2016, p. 974) que, nesse caso, “isto se dá porque o Estado
não tem o direito de punir, assim declarado em decisão judicial. [...] a decisão declara
exatamente aquilo que o réu pretende obter: a ausência do jus puniendi estatal”.
Mas, assim como esclarece LIMA (2015, p. 1790), é possível o ajuizamento
da revisão criminal quando a causa extintiva da punibilidade for após a ocorrência do
trânsito em julgado de sentença condenatória ou absolutória imprópria.
Pois, nessa hipótese, não há impedimento para que haja inscrição do
condenado como mau antecedente, nem que se constitui título executivo judicial, para
ação civil ex delicto, ou a inscrição do nome do acusado no rol dos culpados,
afastando somete os efeitos principais da condenação, como o cumprimento da penal,
conforme esclarece NUCCI (2016, p. 975).

3.5 PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
A progressão de regime prisional é matéria de competência do Juízo das
Execuções penais, ainda que a sentença condenatória tenha transitado em julgado,
conforme art. 66, inc. III, alínea b, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

3.6 SENTENÇA DE PERDÃO JUDICIAL

28

RvCr 3.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/12/2017, DJe 15/12/2017.
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Conceitua o perdão judicial, RANGEL (2015, p. 1104), dizendo que este será
concedido nos casos expressamente previstos na lei e significa clemência,
indulgência do Estado-juiz com relação ao acusado, pois as circunstâncias do fato
imputado são tão fortes para ele, que não merece ser punido.
A Súmula 18 do STJ dispõe a respeito da natureza jurídica da sentença que
concede perdão judicial da seguinte forma: “a sentença concessiva do perdão judicial
é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito
condenatório”.
Há controvérsia doutrinária, pois aqueles que defendem a natureza
condenatória da decisão de perdão judicial entendem ser cabível a revisão criminal, e
como menciona NUCCI (2016, p. 975), “[...] há efeitos secundários da decisão
condenatória, merecedores de ser revistos (inclusão do nome do réu no rol dos
culpados, antecedentes e obrigação de reparar o dano)”.
RANGEL (2015, p. 1104) entende como NUCCI, e diz que para ele a resposta
é afirmativa, pois ainda assim a sentença pode ser contrária à evidência dos autos, e
o interesse do condenado pode ser em ser absolvido, fechando assim as portas do
juízo cível, para eventual ação de responsabilidade civil.
Completa ainda o raciocínio, RANGEL (2015, p. 1104), de que o erro judiciário
não pode se perpetuar só porque a sentença não é condenatória, pois a finalidade da
revisão é “[...] expurgar da ordem jurídica a decisão que não atende aos anseios da
liberdade e que, lamentavelmente, já transitou em julgado, afrontando ao devido
processo legal e criando uma instabilidade nas relações jurídicas”.
Mas àqueles que defendem ter o perdão judicial natureza declaratória,
entendem que não pode ser cabível a revisão criminal, pois não há uma condenação
ou absolvição imprópria, e como acrescenta NUCCI (2016, p. 975), “pois inexistem
efeitos da decisão proferida”.
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4 PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS

O princípio da soberania dos veredictos está previsto na Constituição Federal
de 1988, no Título II, dos direitos e garantias fundamentais, em seu Capítulo I, que
trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c,
que reconhece à instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurada
a soberania dos veredictos, dentre outras garantias do tribunal do júri, como a
plenitude de defesa, sigilo das votações e competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.
Conforme menciona NUCCI (2016, p. 701): “soberano é aquele que detém a
autoridade máxima, sem qualquer contestação ou restrição”.
Interessante definição de soberania no Miniaurélio, o dicionário da língua
portuguesa (2005, p. 743) que assim dispõe: “so.be.ra.ni.a sf.1. Poder ou autoridade
suprema. 2. Propriedade que tem um Estado de ser uma ordem suprema que não
deve sua validade a nenhuma outra ordem superior”.
Ressaltando desde já, ainda nas palavras de NUCCI (2016, p. 702) que o
princípio da soberania dos veredictos se trata de um preceito constitucional
fundamental.
É necessário descrever algumas palavras a respeito dos princípios
fundamentais, e o autor SARLET (2016, p. 256) menciona que são espécie das
normas constitucionais, dotados de eficácia e aplicabilidade, sendo também normas
vinculativas, assumindo assim função de direito subjetivo dos indivíduos.
Igualmente importante mencionar o que continua dispondo SARLET (2016, p.
256), que um dos principais efeitos dos princípios fundamentais está a chamada
eficácia negativa, que se manifesta em um primeiro momento, ensejando a revogação
(ou não recepção) de normas infraconstitucionais editadas antes da entrada em vigor
da CF, “[...] que deixam de ser aplicadas naquilo em que frontalmente contrastam com
o conteúdo da constituição”.
E em um segundo momento, se pode ter “[...] a declaração de
inconstitucionalidade (em sede de controle difuso ou concentrado) das normas
infraconstitucionais posteriores quando em desacordo com a constituição”.
Além disso, tal eficácia continua produzindo efeitos, no sentido de que os
princípios fundamentais, servem de critério material para a interpretação e integração
do direito infraconstitucional, e para interpretação da Constituição, o intérprete deve
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assim afastar as interpretações que sejam incompatíveis com os preceitos
fundamentais.
Ainda, havendo lacuna na legislação infraconstitucional, os princípios
fundamentais irão basear a sua adequação e superação.
SARLET (2016, p. 355), menciona a respeito da titularidade dos direitos
fundamentais, e diz que para tanto, utiliza-se o princípio da universalidade, atribuindo
estes para todos os “brasileiros e estrangeiros residentes no País”.
Tendo feito este adendo a respeito dos princípios constitucionais, onde se
encontra a soberania do conselho de sentença do júri, LEMOS (2017, p. 37) ao citar
Ionilton Pereira Vale, destaca que a soberania dos veredictos “[...] reveste-se da
característica de que os órgãos da magistratura togada não podem reformar as
decisões do Tribunal Popular, substituindo a vontade dos juízes leigos”.
Nesse sentido, entende NUCCI (2016, p. 701) que “jamais, sem ofensa ao
disposto na Constituição Federal, poderá, quanto ao mérito, um tribunal qualquer
substituir o veredicto popular por decisão sua, sob que prisma for”.
Entretanto, reflete NUCCI (2013, p. 36) em outra obra sua, sobre o Tribunal
do Júri, de que é possível verificar algum desprezo à referida supremacia da vontade
do povo, por alguns profissionais da área jurídica:
[...] alguns magistrados procuram aplicar a jurisprudência da Corte onde
exercem suas funções, olvidando que os jurados são leigos e não conhecem
– nem devem, nem precisam – conhecer a jurisprudência predominante em
Tribunal algum, [...] jurados decidem de acordo com a sua consciência e não
segundo a lei.

Complementa ainda tal entendimento, LEMOS (2017, p. 42), ao citar Vale,
ressalta que a soberania das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença
corresponde à essência do sistema, e permitir que os tribunais alterem o mérito de
decisões do júri, solucionando a causa diferentemente, desautoriza a vontade popular
e ofende o conceito de cidadania com a extensão e contornos dados pela Constituição
Federal.
Entretanto, ressalta LEMOS (2017, p.37) que “a soberania garantida
constitucionalmente às decisões do Júri não possui caráter absoluto, e seu significado
não tem relação com a intangibilidade de suas decisões”.

64

Sobre isso, interessante mencionar decisão do STJ, que entendeu pela “[...]
manutenção das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, impedindo que o
Tribunal de Justiça viole o princípio da Soberania dos Veredictos”.
Entende a decisão, que o Tribunal estaria violando o princípio ao adotar uma
das versões alternativas e verossímeis, em contraposição àquela aceita pelo Júri
Popular. No caso de a decisão do Júri estar “em completa dissociação com o conjunto
probatório produzido nos autos, caracterizando arbitrariedade dos jurados, deve, o
Tribunal de Justiça anulá-la, sem que isso signifique qualquer tipo de violação dos
princípios constitucionais”. 29
Ao tratar sobre a soberania dos veredictos, TOURINHO FILHO (2012, p. 471),
menciona que tal princípio significa apenas e tão somente que a segunda instância
não pode corrigir eventual erro de julgamento do Tribunal Popular, o que a Instância
superior pode fazer é determinar se proceda a novo julgamento pelo júri, não podendo
condenar ou absolver.
Ensina PACELLI (2017, p. 327) que a garantia da soberania dos veredictos
deve ser entendida em termos, pois afirma ser possível a revisão das conclusões dos
jurados pelos tribunais de segunda instância e os tribunais superiores, por meio da
revisão criminal.
Complementa ainda sabiamente PACELLI (2017, p. 327), que tal
possibilidade não é um desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos, pois:
[...] a ação de revisão criminal somente é manejável no interesse do réu e
somente em casos excepcionais previstos expressamente em lei (art. 621, I,
II e III, CPP); funciona, na realidade, como uma ação rescisória (do cível),
legitimando-se pelo reconhecimento da falibilidade inerente a toda espécie
de convencimento judicial e, por isso, em todo julgamento feito pelos homens.
[grifos meus]

Ainda, PACELLI (2017, p. 327) ressalta que seria e é perigoso e inconveniente
o trancamento absoluto das vias impugnativas das decisões penais condenatórias,
tendo em vista o Estado de Direito e o processo penal garantista que se pretende ter.
Nesse sentido, considera CAPEZ (2016, p. 677) a respeito da mitigação do
princípio da soberania dos veredictos que ocorre no procedimento de revisão criminal,
pois o réu condenado definitivamente pode até ser absolvido pelo tribunal revisor, isto
é, modificação direta do mérito da decisão dos jurados.

29

HC 37.687 – SP, 6ª T., rel. Hélio Quaglia Barbosa, 16.05.2005, v.u., DJ 01.07.2005, p. 629.
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Complementa ainda, CAPEZ (2017, p. 680) que “em obediência ao princípio
maior da verdade e em atenção ao princípio da plenitude de defesa, admite-se
alteração do meritum causae, em virtude de revisão criminal”.
Na visão de TÁVORA (2016, p. 1686) “a soberania dos veredictos alcança o
julgamento dos fatos. Os jurados julgam os fatos. Esse julgamento não pode ser
modificado pelo juiz togado ou pelo tribunal que venha a apreciar um recurso”.
TÁVORA (2016, p. 1686) continua o raciocínio dizendo que, a existência do
crime e suas circunstâncias é matéria fática, sobre ela recai o princípio da soberania
dos veredictos, e tais decisões só podem ser alteradas pelo próprio tribunal popular,
entretanto, reflete que tal princípio não é absoluto, devendo prevalecer a inocência,
permitindo assim, que o Tribunal de Justiça absolva o condenado injustamente pelo
júri, na revisão criminal.
Prossegue o entendimento, TÁVORA (2016, p. 1686), fazendo uma distinção
a respeito da atividade que desenvolvem o juiz e o jurado, concluindo que a soberania
recai apenas sobre a decisão do conselho de sentença, no julgamento dos fatos e não
sobre o que decide o juiz de direito:
O juiz-presidente aplica o direito de acordo com os fatos que são julgados
pelos jurados. Aquele, o juiz do direito, estes, o juiz dos fatos. Sobre aquele,
não vigora o princípio da soberania dos veredictos, pelo que o tribunal pode
reformar sua sentença, para majorar ou minorar a pena por ele aplicada. Já
quanto ao julgamento dos fatos pelos jurados, não cabe ingerência pelo órgão
de segundo grau de jurisdição.

Porém, em sentido totalmente contrário, ao que foi explanado acima por
TÁVORA, está RANGEL (2015, p. 632-633) que disserta no sentido de que os jurados
não decidem apenas sobre fatos, e sim sobre fato e direito:
É comum a afirmação de que os jurados decidem sobre fatos e não sobre
direito, cabendo este ao juiz togado. Nada mais errado. Os jurados decidem
sobre o fato e o direito. Quando os jurados afirmam que o réu desferiu tiros
na vítima, em dia, hora e local determinados na denúncia, causando-lhe
ferimentos que, por sua natureza e sede, foram a causa suficiente de sua
morte, estão afirmando a existência de um fato típico (matar alguém -art. 121
do CP), e isso é direito.

Citando outro exemplo de RANGEL (2015, p. 633) reafirmando que os jurados
decidem tanto sobre fato, quanto direito:
[...] quando a defesa sustenta a tese da legítima defesa e os jurados acatam,
não estão reconhecendo a incidência do art. 23 do CP sobre o fato? Ou seja,
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o fato, já decidido e não negado pela defesa, já foi reconhecido, porém com
a exclusão de sua ilicitude. É típico (direito) e lícito (direito)”. Conclui, portanto,
que os jurados decidem sobre fato e sobre direito.
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5 REVISÃO CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI
Na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores, é pacifico o
entendimento de que sim, é cabível a ação de revisão criminal das decisões do
conselho de sentença do tribunal do júri, até mesmo porque, como visto, o significado
da soberania dos veredictos nada tem a ver com a intangibilidade das decisões.
Pondera LIMA (2015, p. 1791) que o princípio da soberania dos veredictos,
instituído como garantia do acusado, “pode ceder diante de norma que visa
exatamente garantir os direitos de defesa e de liberdade”.
No mesmo sentido, MOUGENOT (2016, p. 1045) diz que a garantia
constitucional da soberania dos veredictos de fato, não é absoluta, e será mitigada
sempre que, em confronto com direitos fundamentais igualmente importantes, causar
prejuízo ao condenado, em decorrência de manter um veredicto flagrantemente
injusto.
GRECO FILHO (2013, p. 480) também entende plenamente cabível a revisão
das sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o direito de liberdade e
a necessidade de corrigir o erro judiciário, pois entende que a liberdade é o princípio
de maior valor, em detrimento da soberania dos veredictos.
Continua MOUGENOT, na mesma esteira, entendendo que a liberdade,
dignidade e amplitude de defesa do indivíduo, devem ser escolhidos em detrimento
da soberania do júri, tendo em vista erro na sentença condenatória:
[...] existindo defeitos na prestação jurisdicional do tribunal popular, sobrepõese à soberania dos veredictos as garantias constitucionais da liberdade e
dignidade do indivíduo, aliadas ao princípio da amplitude de defesa (art. 5º,
LV da CF), permitindo que o sentenciado tenha sua condenação revista e
sejam supridas as falhas que culminaram na prestação jurisdicional errônea.

O autor TOURINHO FILHO (2012, p. 467) entende que se a revisão criminal
visa desconstituir uma sentença condenatória com trânsito em julgado, se é um
remédio jurídico processual que objetiva resguardar o direito de liberdade, deve,
obviamente, se sobrepor ao princípio da soberania, “[...] ante a repugnância que causa
a qualquer homem de bem a condenação de um inocente”.
E continua TOURINHO FILHO (2012, p. 466-467), considerando sem sentido
que, no caso do tribunal do júri, seja anulado o julgamento pelo tribunal revisor e o
respectivo encaminhamento dos autos para que o conselho de sentença julgue:
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[...] se a Constituição repugna o erro judiciário e se o juízo revidendo,
reconhecendo-o, absolve o réu, a devolução dos autos à primeira instância a
fim de submetê-lo a novo julgamento é um sentido sem sentido, na bela
expressão do cancioneiro popular.

A problemática então gira em torno do juízo que será realiza pelo tribunal a
quo na análise e julgamento da revisão criminal, pois, ao constatar o erro, vício ou
equívoco da decisão, poderia o tribunal reformar desde logo a decisão dos jurados
(juízo rescidente e juízo rescisório), ou o tribunal apenas poderia rescindir tal decisão
e encaminhar o acusado para novo julgamento pelo Tribunal do Júri (juízo rescidente,
apenas).
Explicando muito bem a problemática, LEMOS (2017, p. 36):
[...] questiona-se se o Julgador Togado, ao reconhecer o equívoco da
sentença, poderia imediatamente alterar o mérito da decisão – absolvendo,
v.g., o réu condenado pelo Conselho de Sentença - ou se deveria submeter
o acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, para que os próprios
Jurados reavaliassem a sentença.

E NUCCI (2016, p. 964): “[...] haveria possibilidade jurídica de a revisão
criminal absolver um réu condenado definitivamente pelo Tribunal do Júri?”
Interessante, pois a doutrina e jurisprudência apresentam posicionamentos
em ambos os lados, sendo o posicionamento majoritário aquele definido por NUCCI
(2016, p. 964), considerando que é possível em caso de sentença condenatória
transitada em julgado, proferida pelo júri, que possa o tribunal togado revê-la,
absolvendo ou minorando a condenação, tendo em vista que o direito à liberdade
prevalece sobre a soberania dos veredictos.
Importante lembrar, como bem alerta NUCCI (2016, p. 964) que a revisão
criminal é uma garantia constitucional, exatamente como o Tribunal do Júri.
“Entretanto, por inexistir, no contexto constitucional, hierarquia de normas, mormente
quando se tratam de duas garantias fundamentais, é preciso harmonizá-las, evitando
que uma prevaleça integralmente sobre a outra”.
Nas palavras de LIMA (2015, p. 1791), existindo a possibilidade de o tribunal
togado exercer juízo rescidente e rescisório no julgamento da revisão criminal, se ele
se convencer, por exemplo, que a sentença condenatória se fundou em provas falsas,
pode então, desde já, absolver o acusado, não necessitando que o submeta a novo
julgamento pelo júri.
E continua LIMA (2015, p. 1791), nesse caso, na revisão criminal, o tribunal
de segundo grau tem competência tanto para o juízo rescidente, consistente em
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desconstituir a sentença do tribunal do júri, quanto para o juízo rescisório, consistente
em substituir a decisão do júri por outra do próprio tribunal de segundo grau.
Em sentido contrário, acredita-se que seja possível pelo tribunal a quo apenas
exercer o juízo rescidente, desconstituindo a decisão e encaminhando o acusado para
novo julgamento pelo tribunal popular, por meio de outros jurados, para que assim não
viole e assegure o princípio da soberania dos veredictos.
Se for assim, LIMA (2015, p. 1791) diz que “há de se devolver ao júri, portanto,
o juízo rescisório, sobre ele recaindo a competência para decidir se houve (ou não) o
mencionado erro judiciário”.
Representando a doutrina majoritária, que entende pela possibilidade do Juiz
Togado rever e julgar as sentenças emitidas pelo Tribunal do Júri está, além de outros,
o posicionamento de LOPES JR. (2016, p. 1118) entendendo que a soberania dos
veredictos deve ceder diante do interesse maior de corrigir uma decisão injusta, bem
como, o julgamento só voltaria a ser feito pelo tribunal popular, em caso de anulação
do processo, mas dentre as demais possibilidade, seria possível pelo próprio tribunal:
[...] nenhum óbice existe para que o tribunal possa alterar a classificação da
infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo nas decisões
proferidas pelo Tribunal do Júri, de modo que a soberania das decisões do
júri deve ceder diante do interesse maior de corrigir uma decisão injusta.
Esclarecemos que o tribunal julgando a revisão, poderá absolver o autor sem
a necessidade de novo júri, que somente ocorrerá quando houver a anulação
do processo, em que todo ou parte do processo deverá ser repetido.

O entendimento de CERONI (2005, p. 196) é também nesse sentido, dizendo
que os fundamentos do caráter relativo da soberania dos veredictos do júri são
diversos, tendo em vista que ainda que a decisão seja definitiva, se for eivada de erro,
o mérito pode e deve ser revisto por meio da revisão criminal, “[...] em homenagem
aos princípios da ampla defesa, da liberdade, do devido processo legal e da verdade
real (material)”.
Nesse sentido e com argumentação semelhante, CAPEZ (2016, p. 839),
também entende pela possibilidade de alteração da decisão do júri pelo mérito na
revisão criminal, diz ainda, que remeter os autos para novo julgamento pelos jurados,
poderia fazer com que o problema, já encontrado e resolvido, persistisse, se os
jurados mantiverem a condenação:
[...] no caso de revisão criminal contra condenação manifestamente contrária
à prova dos autos, proferida pelo júri popular, o tribunal deve julgar
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diretamente o mérito, absolvendo o peticionário, se for o caso. De nada
adiantaria simplesmente anular o júri e remeter o acusado a novo julgamento
porque, mantida a condenação pelos novos jurados, o problema persistiria
sem que a revisão pudesse solucioná-lo.

Conclui seu raciocínio, CAPEZ (839-840) reforçando que devem prevalecer
os princípios da plenitude de defesa, do devido processo legal e da verdade real em
detrimento da soberania:
[...] portanto, dado que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto
e a prevalência dos princípios da plenitude de defesa, do devido processo
legal (incompatível com condenações absurdas) e da verdade real, deverão
ser proferidos os juízos rescidente e rescisório.

Interessante também, a ponderação realizada por LEMOS (2017, p. 38), ao
citar MÉDICI, que alega no sentido de a revisão criminal no Brasil, não comportar
separação dos juízos, não sendo assim possível que haja separação entre o juízo
rescidente e o juízo rescisório, por isso, o Tribunal competente para julgamento da
revisão criminal poderia, desde logo, absolver o acusado.
No mesmo sentido, TOURINHO FILHO (2012, p. 474) dispõe:
[...] o nosso ordenamento não criou um juízo rescidens e outro rescisorium,
[...] não podem os Tribunais cria-lo, usurpando função do legislador. Sempre
foi da nossa tradição o juízo revidendo exercer o juízo rescidens e o juízo
rescisorium simultaneamente.

Pondera LEMOS (2017, p. 38) ao citar SANTOS, que o encaminhamento do
réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo em vista o erro judiciário, iria
prejudicar a celeridade processual, e poderia também possibilidade que o Conselho
de Sentença insistisse na condenação, “[...] procedendo contra a lógica e a
razoabilidade”.
Também adepto do posicionamento majoritário da doutrina, é o autor
PACELLI (2017, p. 442) que menciona que a competência do julgamento é sempre
de órgãos colegiados da jurisdição togada na ação de revisão, e da mesma forma, é
perfeitamente possível que seja assim com relação às decisões do júri.
PACELLI (2017, p. 442) prossegue ponderando no sentido dos princípios do
tribunal do júri terem sido instituídos em favor dos interesses do réu:
[...] o princípio da soberania dos veredictos e mesmo a garantia do próprio
Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foram
instituídos em favor dos interesses da defesa. E, por isso, são garantias
constitucionais individuais.
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Entende o mesmo autor que estaria harmonizado o princípio da soberania dos
veredictos com o respeito à vedação da reformatio in pejus (art. 626, parágrafo único,
CPP), ou seja, a pena máxima a ser aplicada pelo tribunal.
Também com este entendimento se encontra a doutrina de RANGEL (2015,
p. 1108), de que o princípio da soberania dos veredictos foi criado em favor do réu,
“[...] e, nesse caso, não pode haver ofensa àquilo que está sendo "desrespeitado" para
lhe proteger”; desta forma defende que “a absolvição como efeito da revisão ocorre,
inclusive, das decisões emanadas do Tribunal do Júri”.
O autor RANGEL (2015, p. 1108), ao citar Frederico Marques, defende no
sentido de que é admissível haver violação ao princípio da soberania dos veredictos,
se isto ocorrer para que se garanta a liberdade do réu, pois a soberania dos veredictos
será um princípio soberano enquanto está garantindo tal liberdade.
A doutrina de TOURINHO FILHO (2012, p. 467) se posiciona fortemente a
favor deste entendimento, não concordando que se deva anular o julgamento,
ensejando novo com novo Conselho de sentença, e diz que apenas em grau de
apelação foi previsto esse novo julgamento.
Continua seus argumentos TOURINHO FILHO (2012, p. 467-468):
[...] se no juízo revidendo for reconhecido que a decisão do Júri foi
manifestamente contra a prova dos autos, não tem sentido o retorno dos
autos à primeira instância para novo julgamento. Sua absolvição se impõe.
Se o Júri está no capítulo dos direitos e garantias individuais, e a revisão
criminal é instituto que visa precipuamente a desconstituir a sentença
condenatória transitada em julgado, [...] com a finalidade de proporcionar
benefício ao réu, [...] não teria sentido anular uma decisão do Júri já transitada
em julgado, para submetê-lo a novo julgamento”, [...] haveria, inclusive, a
possibilidade de uma reformatio in pejus ante a possibilidade de o réu, no
novo julgamento, ser condenado, às vezes até a uma pena mais grave.

TOURINHO FILHO (2012, p. 468) justifica a possibilidade de piora da decisão
no encaminhamento dos autos para julgamento pelo júri, no fato de que se não se
aplica o art. 626, caput, do CPP, que autoriza a instância revisora a absolver, então
também não se aplicaria a vedação descrita no parágrafo único, sobre a proibição da
reformatio in pejus.
Questiona ainda TOURINHO FILHO (2012, p. 474):
Como pode o juízo revidendo corrigir o erro judiciário se será obrigado a
remeter os autos ao mesmo órgão que cometeu o desatino? Não funcionária
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como órgão competente para corrigir o erro judiciário, mas exerceria o papel
de simples órgão de segunda instância.

Finaliza seu pensamento TOURINHO FILHO (2012, p. 475), com a crítica de
que a revisão não estaria cumprindo sua função de corrigir o erro judiciário, se o
tribunal togado constatasse o erro e remetesse os autos ao tribunal popular para que
verificasse se a decisão do tribunal foi acertada ou não:
[...] se a finalidade da revisão criminal é corrigir o erro judiciário, [...] e se a
revisão é também garantia constitucional, [...] sendo ela o último remédio para
fazer cessar o erro judiciário, não teria sentido, como não tem, limitar-se ao
juízo revidendo, nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, a remeter
os autos a esse Tribunal para proferir novo julgamento, para constatar se o
juízo revidendo agiu acertadamente absolvendo o condenado.... A revisão
teria sido de todo inócua e perdida a sua função, qual seja, corrigir o erro
judiciário, parta de onde partir.

Muito interessante questionamento de TOURINHO FILHO (2012, p. 476) ao
exemplificar hipótese em que um réu condenado pelo Tribunal do Júri faleceu, e a
família dele obtém posteriormente prova indiscutível de sua inocência, tendo seu
pedido na revisão julgado procedente, teria sentido remeter os autos ao Tribunal do
Júri para confirmar ou não a decisão do juízo revidendo?
CERONI (2005, p. 198-199) após análise do tema, elencou os principais
fundamentos que justificam a desconstituição da decisão do júri por meio da revisão
criminal: a) a soberania do júri é garantia constitucional de liberdade do réu, e pode
ser desrespeitada em nome dessa mesma liberdade; b) a soberania é relativa,
portanto, passível de correção; c) os efeitos da soberania, de impedir que outro órgão
jurisdicional modifique a decisão dos jurados, estão restritos ao processo enquanto
relação jurídico-processual não decidida; d) a soberania é estabelecida em favor do
réu, não podendo impedir a ele o exercício da plenitude de defesa; e) a norma que
consagra a soberania dos veredictos não pode sobrepujar o clamor da sociedade e f)
a soberania é uma garantia individual e não da instituição do júri. [grifos meus]
Em acórdão do STJ, do ano de 2012, concluiu o julgador que “é possível, em
sede de revisão criminal, a absolvição, por parte do Tribunal de Justiça, de réu
condenado pelo Tribunal do Júri”.
Considerou também que a Constituição é una, ressaltando que os princípios
não devem colidir entre si, bem como a inexistência de princípios absolutos no
ordenamento jurídico vigente, e as normas não podem ser interpretadas de forma
isolada, permitindo a convivência de valores que aparentemente colidem.
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Ponderou ainda, que a soberania dos veredictos não pode se sobrepor ao
direito de liberdade, “considerando-se a repugnância que causa a condenação de um
inocente por erro judiciário”. [grifo meu]
Destaque ainda que “não há falar em violação à garantia constitucional da
soberania dos veredictos por uma ação revisional que existe, exclusivamente, para
flexibilizar uma outra garantia de mesma solidez, qual seja, a segurança jurídica da
Coisa Julgada”.
Por fim, concluiu que dentre as prerrogativas oferecidas ao juízo de revisão,
está expressamente colocada à possibilidade de absolver o réu, enquanto a
determinação de novo julgamento seria consectário lógico da anulação do processo. 30
Em sentido contrário, o posicionamento de LIMA (2015, p. 1792) é o da
possibilidade de o tribunal togado reconhecer a existência do erro judiciário,
entretanto, a fim de manter o respeito à soberania dos veredictos, deve-se encaminhar
os autos para novo julgamento pelo tribunal popular:
[...] conciliar o cabimento da revisão criminal com a observância da soberania
dos veredictos. De fato, é perfeitamente possível que o Tribunal de Justiça
reconheça, por exemplo, que a decisão condenatória se baseou em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, mas, a fim
de não imiscuir-se na competência do juízo natural para os crimes dolosos
contra a vida, determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo
Júri.

Sobre esse posicionamento reflete LEMOS (2017, p. 40), que o que se busca
é a harmonização das garantias, embora seja a revisão criminal uma garantia
individual, isto não afasta o direito que o povo tem de proceder à revisão do julgado
quando necessário.
Segue explicando sobre essa corrente doutrinária, LEMOS (2017, p. 40), ao
citar NUCCI, dizendo que “para essa corrente doutrinária, é preciso encaminhar o
julgamento do mérito da revisão criminal ao Tribunal Popular, evitando-se, assim, o
estabelecimento indevido de hierarquia entre normas constitucionais”.
NUCCI (2016, p. 965) bem esclarece que “caso, pois, entenda o réu ter sido
indevidamente condenado, poderá ingressar com revisão criminal, mas apenas para
que o tribunal togado proceda ao juízo rescidente, devolvendo ao júri o juízo
rescisório”.

30

RESP 964.978/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. P/ Acórdão Min. Adilson Vieira Macabu
(Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 14/08/2012, DJe 30/08/2012.

74

Rebate o argumento contrário de que a soberania dos veredictos poderia
afrontar a ampla defesa, NUCCI (2016, p. 965), “[...] pois o condenado terá direito a
um novo julgamento, a ser feito por seus pares, como determina a Constituição. Logo,
há ampla defesa”.
Importante destaque de LEMOS (2017, p. 41), ao citar, AVENA, no sentido de
que o Tribunal, julgando o mérito de uma decisão do tribunal do júri, estaria agindo
em afronta ao princípio da soberania dos veredictos:
[...] apesar de inexistir previsão no Código de Processo Penal de que novo
júri seja realizado como decorrência de revisão criminal (ao contrário do que
ocorre com a apelação – art. 596, § 3º), não vemos como seria possível
determinado Tribunal de Justiça, julgando procedente a revisão contra
decisão condenatória do júri popular, absolver o réu, pois isto implicaria
evidente violação à soberania constitucionalmente estabelecida ao Tribunal
do Júri.

Inclusive LEMOS (2017, p. 41), ao desenvolver o assunto, em trabalho de
conclusão de curso de pós-graduação, assume posicionamento no sentido de que
“entende-se que a análise de mérito de decisões do Conselho de Sentença, pelo
Tribunal Togado, mormente em casos de modificação da sentença, poderia acarretar
afronta à soberania conferida aos Jurados”.
Complementa ainda, LEMOS (2017, p. 42) que a soberania dos veredictos
conferida aos jurados, é opção determinada pela constituição, e não seria razoável
que, apenas em sede de revisão criminal, com nível de cognição menor do que o
recurso haja a possibilidade de ocorrer à absolvição do acusado pelo Tribunal Togado,
fundamentando tal, na liberdade do réu.
Acrescenta, seguindo o pensamento, LEMOS (2017, p. 42) que “a opção
constitucional pela soberania dos veredictos do Júri autoriza (e recomenda), ao menos
em visão sistemática, que os próprios Jurados revisem suas decisões”.
TÁVORA (2016, p. 2257), ao citar Sergio Demoro Hamilton, que adota o
entendimento minoritário, reafirmando que o tribunal popular é o único juiz dotado de
jurisdição para julgar os crimes dolosos contra vida, com relação ao mérito da causa:
[...] não é correto o exercício da revisão sobre o mérito (judicium rescisorium)
do julgamento pelo Júri em sede de ação revisional, pois o tribunal, ao
desconstituir o julgado, “restaura a competência do Júri, único juiz dotado de
jurisdição, reafirme-se, para, quanto ao mérito, julgar o réu nos crimes
dolosos contra vida”.
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Os defensores deste entendimento, de que o Tribunal Togado não poderia
absolver desde logo o acusado, e sim encaminhar para que o Tribunal do Júri realize
novo julgamento, apontam algumas “falhas” nos argumentos daqueles que entendem
de forma contrária, de que o Tribunal Togado poderia absolver desde logo ao
constatar o erro ou equívoco judiciário, ainda que seja uma decisão emitida pelo
tribunal popular.
Há argumentos no sentido de que a soberania dos veredictos é uma garantia
individual do acusado, entretanto, como destaca LEMOS (2017, p. 43): “[...] o princípio
é garantia, também, institucional do Tribunal do Júri, consistindo, em síntese, na
impossibilidade dos Magistrados Togados se substituírem aos Jurados na decisão
meritória da causa”.
Com o mesmo pensamento, NUCCI (2016, p. 965):
Assim sendo, embora a revisão criminal seja uma proteção aos condenados
vítimas de erro judiciário, é preciso que se preserve, igualmente, a instituição
do júri, lapidada constitucionalmente para a condenação ou absolvição dos
acusados da prática de crimes dolosos contra a vida.

No mesmo sentido, BADARÓ (2017, p. 375-376), embora reconheça que esta
é a corrente minoritária, o autor entende que é a mais acertada, e também reforça que
a soberania dos veredictos além de tudo, trata-se de princípio institucional do tribunal
do júri, com intuito de favorecer o acusado:
[...] a soberania dos veredictos não é, apenas, uma garantia da liberdade,
uma vantagem concedida aos acusados. Trata-se de uma garantia
institucional do Tribunal do Júri. Não há júri que não seja soberano. Soberano
para decidir em um ou outro sentido: o júri é soberano ao absolver, mas
também é soberano ao condenar. Quando o legislador constituinte desejou,
fez a distinção estabelecendo uma garantia do Tribunal popular com intuito
de favorecer o acusado.

Prossegue o raciocínio BADARÓ (2017, p. 376), dizendo que a soberania está
justamente assegurada apenas sobre os veredictos condenatórios:
[...] No que toca à soberania dos veredictos, não se assegurou a soberania
dos veredictos absolutórios. O característico do júri é a soberania dos
veredictos, pro et contra o acusado. Justamente por isso, a segunda corrente,
embora minoritária, é a mais correta.
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Outra questão é a de que a posição majoritária da doutrina entende que não
se aplica o art. 593, §3º do CPP, analogicamente a revisão criminal, nos termos do
art. 3º do CPP.
Dispõe o § 3º do art. 593, CPP:
Se a apelação se fundar no inc. III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se
convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova
dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se
admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. [grifos meus]

E dispõe o art. 3º do CPP que: “a lei processual penal admitirá interpretação
extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de
direito”. [grifos meus]
Não havendo lei que especifique como proceder em caso de revisão criminal
das decisões do tribunal do júri, poderia ser aplicado analogicamente, nos termos do
art. 3º do CPP, o art. 593, § 3º do CPP, que trata a respeito do recurso de apelação
no tribunal do júri.
Sobre isso, alerta LEMOS (2017, p. 43) que em grau de apelação, não se
permite absolvição imediata, com fundamento na soberania dos veredictos, sendo
pacífico neste ponto, desta forma, não há qualquer justificativa para que tal princípio
constitucional seja excessiva ou totalmente relativizado após o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
Pondera NUCCI (2016, p. 965) que “dizer que a soberania acompanha o júri
somente até o trânsito em julgado da sentença é negar vigência à Constituição
Federal, pois nenhum preceito, em absoluto, assegura tal entendimento”.
Ainda, LEMOS (2017, p. 43) cita outro possível “problema” de o Juiz Togado
decidir no lugar do tribunal popular, mencionando que os jurados decidem pela íntima
convicção e o julgador togado, decide em razão de sua análise técnica, por isso o
exemplo:
[...] pode entender que, embora exista depoimento falso, este não é o
principal fundamento da condenação do réu, mantendo, assim, a decisão dos
Jurados – os quais, caso fossem julgadores da revisão, poderiam decidir pela
absolvição do réu, independentemente das teses suscitadas pela defesa, do
rigor técnico e de fundamentação.

Complementando tal raciocínio LEMOS (2017, p. 43), explica que “[...] sempre
que o Julgador Togado invadisse o mérito de decisões do Júri – seja para manter a
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condenação ou para absolver – o poder da última palavra não é dado ao Tribunal do
Povo”.
Ao mencionar a respeito do procedimento de análise que deveria ser tomado
pelos jurados, LEMOS (2017, p. 44):
A análise, por exemplo, quanto à influência direta dos depoimentos, exames
ou documentos falsos na condenação do réu – ou, ainda, se a prova nova é
suficiente para um juízo absolutório – demanda exame aprofundado do mérito
das provas produzidas e são mais comuns na prática judiciária, cabendo, por
conseguinte, ao julgador natural da causa a apreciação, qual seja, ao Tribunal
do Júri.

Pondera ainda, continuando o pensamento anterior, LEMOS (2017, p. 44)
que, em situações excepcionais, de evidente e manifesto erro judiciário, que não
demandariam exame detalhado dos elementos existentes no processo, é possível que
o Tribunal Togado opere para minimizar os efeitos da condenação anterior,
suspendendo a condenação do réu, ou concedendo liminar.
Há, também, decisão do STJ no sentido desse posicionamento, esclarecendo
que “o ordenamento jurídico assegura ao condenado, por qualquer espécie de delito,
a possibilidade de ajuizar revisão criminal, nas hipóteses previstas no art. 621, do
Código de Processo Penal”. E no caso, foi julgada procedente a revisão criminal para
absolver o réu do crime de homicídio.
Mas ainda assim, não se vislumbra a possibilidade de o tribunal revisor proferir
juízo absolutório, com a seguinte conclusão:
[...] a valoração das provas de forma distinta daquela realizada pelo Tribunal
do Júri, não autoriza a ação rescisória pela manifesta contrariedade às provas
dos autos, principalmente, levando-se em consideração a soberania dos
veredictos na apreciação e valoração dos referidos elementos processuais,
pois conforme expressa previsão constitucional, cabe ao Conselho de
Sentença, o exame do conjunto fático/probatório.[grifos meus].31

NUCCI (2016, p. 965) acaba por ir concluindo a problemática dizendo assim:
“enfim, a revisão criminal jamais poderia rever, no mérito, a decisão final do Tribunal
do Júri, pois isso significa, em verdade, ofender o preceito constitucional da soberania
dos veredictos”.
A posição de AVENA (2017, p. 894-895) também está nesse sentido, e se faz
importante o destaque, pois o autor reflete que, em que pese não seja esse o
31

AgRg no REsp 1021468/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2011,
DJe 10/08/2011.
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pensamento majoritário, seria essa a posição aceitável, e a legitimidade dada aos
tribunais para ao julgar procedente a revisão criminal contra a decisão condenatória
do júri popular, absolver o réu, implicaria em evidente violação à soberania
constitucionalmente estabelecida ao Tribunal do Júri.
Complementa ainda AVENA (2017, p. 895), que não há o que transfira ao
tribunal togado a competência constitucionalmente estabelecida para o tribunal do júri,
cabendo aquele somente a submissão dos autos para novo julgamento pelo júri:
[...] o reconhecimento pelo Tribunal a quo, em sede revisional, de que a
decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, não basta
para transferir àquela Corte a competência meritória constitucionalmente
assegurada ao Tribunal do Júri, cabendo-lhe, portanto, tão somente a
determinação de que o réu seja submetido a novo julgamento.

ARANHA (2010, p. 263) é também adepto do entendimento minoritário, em
que pese reconhecer que se tem admitido o exercício dos dois juízos pelo tribunal
togado, e fala do assunto da seguinte forma:
No nosso modesto entender o pedido revisional das decisões oriundas do júri
só admite o juízo rescidendo, isto é, anular o julgamento, o seu limite. Ao júri
caberá um novo julgamento, tal como na apelação, atento sempre ao
princípio da soberania que dá ao Tribunal Popular toda a competência para o
julgamento quanto ao merecimento. No nosso pensar, em tal hipótese
deveriam surgir dois juízos: o da admissibilidade e o do julgamento, este só
possível pelo júri. [...] Contudo, parece que a matéria é tranquila: cabível a
revisão, com os dois julgamentos: admissibilidade e merecimento, pelo
mesmo órgão, mesmo quando oriunda do júri.

Conclui o assunto, conforme sua visão, LEMOS (2017, p. 44), vislumbrando a
possibilidade de harmonizar a revisão criminal com a soberania dos veredictos, o
tribunal togado exerceria um juízo de admissibilidade e verificação de erro, mas o
julgamento somente poderia ser realizado pelo Tribunal do Júri:
[...] nos casos em que o Julgador Togado examina detalhadamente o mérito
do feito, existe a possibilidade de violação do princípio da soberania dos
veredictos do Júri. De outro lado, há perspectiva de harmonização entre a
medida e o referido princípio, porquanto, após juízo de prudência dos
Magistrados quanto à verossimilhança e suficiência das novas alegações do
condenado, é expressamente autorizado que possam somente anular o
julgamento em Plenário, enviando aos julgadores competentes a nova
argumentação apresentada pelo réu condenado.

O juízo rescidente sendo realizado pelo tribunal togado, garante o direito à
revisão criminal, e o posterior encaminhamento do feito para que o Tribunal do Júri

79

exerça o juízo rescisório, garante a soberania dos veredictos e harmoniza os
dispositivos constitucionais.
Também nesse sentido, RANGEL (2015, p. 1108), cita Antonio Scarance
Fernandes, que de certa forma, também entendem por harmonizar os princípios,
encaminhando a ação para julgamento pelo tribunal do júri, quando existirem provas
novas a serem analisadas:
[...] um meio termo para garantir a soberania dos veredictos e a revisão
criminal, in verbis: Se há prova nova, ainda não apreciada pelos jurados e
que pode, por meio de um juízo prévio de probabilidade, alterar o quadro
condenatório, o correto seria cassar a decisão e encaminhar o réu a novo
julgamento. O mesmo aconteceria se ficasse demonstrada ser falsa a prova
dos autos (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional.
4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 182)”.

Interessante ainda o que menciona TOURINHO FILHO (2012, p. 469), ao citar
o Ministro Gilmar Mendes, que assim pondera a respeito da harmonização de normas
constitucionais:
O princípio da harmonização ou da concordância prática consiste,
essencialmente, numa recomendação para que o aplicador das normas
constitucionais, em se deparando em situações de concorrência entre bens
constitucionalmente protegidos, adote solução que otimize a realização de
todos eles, mas, ao mesmo tempo não acarrete a negação de nenhum.

Não há e nem se pode ter hierarquia de normas constitucionais, de modo que
se deve encontrar uma forma de harmonizar a existência de todos os princípios, a fim
de que nenhum prevaleça sobre outro, mas que todos apareçam em seus respectivos
momentos.
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6 CONCLUSÃO

É possível concluir, portanto, que a revisão criminal corresponde a uma ação
autônoma de impugnação, assim como o habeas corpus e o mandado de segurança,
em que pese a errônea posição que o legislador estabeleceu para esta no código de
processo penal, no título que trata a respeito dos recursos em geral.
Frise-se, a revisão criminal dará ensejo a nova relação jurídico-processual,
com competência definida para os tribunais de segunda instância ou superiores, a
depender do último órgão a decidir a causa, bem como não se subordina aos
requisitos definidos para a interposição dos recursos, tendo em vista que não possui
prazo, não preclui, não prescreve e não decai o direito de propor a revisional, assim
como precisa de uma sentença condenatória já transitada em julgado e os recursos
são interpostos antes da decisão transitar em julgado.
Superada esta etapa, pois majoritariamente o entendimento é de que a
revisão criminal é sim uma ação autônoma de impugnação, passa-se a falar da
finalidade desta ação.
Não se pode negar que uma das características dos seres humanos, bem
como de suas relações sociais, pois decorrem deles, é o fato de existirem erros em
toda a sua atuação no decorrer da vivência em sociedade. O poder judiciário,
composto por seres humanos, não está também imune a ocorrência de equívocos,
erros ou injustiças em suas decisões.
De modo que se faz necessário adquirir mecanismos para desconstituir tais
sentenças eivadas de erros ou equívocos judiciários, por isso existem os recursos,
para quando as decisões ainda não estão cobertas pela coisa julgada, e existe a
revisão criminal para se desconstituir sentença condenatória transitada em julgado,
quando já não cabem mais recursos, bem como já não cabe mais falar sobre aquela
decisão, pelos meios de impugnação “normais”.
Digo “normais”, pois é fundamental ressaltar que a revisão criminal é a
exceção, sim, ela vai excepcionar o princípio constitucional da coisa julgada, que é a
regra no ordenamento jurídico vigente, fundado na segurança jurídica das decisões
judiciais, bem como no impedimento do bis in idem.
Quer dizer que, “normalmente”, não se pode ajuizar ação com mesmas partes,
mesmos fundamentos, sobre o mesmo fato, ainda mais se for para desconstituir
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sentença absolutória própria, isso de acordo também com a vedação da reformatio
pro societate.
Por isso, quando o magistrado soluciona àquela pretensão trazida a ele,
dando uma resposta penal a causa, é necessário que haja um meio de proteger tal
decisão, para que não seja instável e não seja passível de ser alterada conforme o
arbítrio do poder persecutório do Estado.
Aparece em cena então, a coisa julgada, trazendo a qualidade de
imutabilidade daquela solução trazida pelo magistrado, com a ideia de que aquela
decisão transitada em julgado, já não pode ser mais discutida.
Por ser uma exceção à regra, a revisão criminal somente será cabível nas
hipóteses previstas taxativamente em lei, especificamente no rol do art. 621 do CPP,
bem como, para alguns autores, a hipótese de nulidade prevista no art. 626 do CPP.
São especificamente as hipóteses: sentença condenatória contrária a lei
penal, processual penal, constitucional e leis extravagantes, bem como contrária à
evidência dos autos, em total desacordo com o conjunto probatório, ou aquela
sentença

condenatória

fundada

em

depoimentos,

exames

e

documentos

comprovadamente falsos, ou se após a sentença condenatória surgirem novas provas
da inocência do condenado ou de circunstância que autorize ou permita a diminuição
da pena.
Dessa forma, o erro judiciário, o equívoco ou a injustiça da sentença
condenatória ou absolutória imprópria, irão ensejar nova relação processual a fim de
que seja cassada a decisão eivada de erro, e seja emitida nova em seu lugar, sanando
aquele erro judiciário.
A revisão criminal e a coisa julgada são opostas, mas ambas podem existir,
sem que haja desrespeito a qualquer uma delas. A revisão criminal, assim como a
coisa julgada, é preceito constitucional fundamental, embora apenas a coisa julgada
esteja prevista expressamente no art. 5º da CF/88, a revisão também assume tal
característica, pois é um direito constitucional fundamental implícito, previsto em
outros artigos da Constituição Federal.
Tal ação só poderá ser manejada em favor do réu, a fim de que não se
perpetuem

erros

judiciários,

desde

que

claramente

demonstrado

o

erro/injustiça/equívoco, e para que a segurança jurídica recaia sobre as decisões
justas dos magistrados. Havendo em qualquer decisão do magistrado, o limite de agir,
caracterizado pela proibição de reformatio in pejus, de reformar para pior, a situação
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que existia anteriormente para o condenado, antes do ajuizamento de ação exclusiva
da defesa.
Como mencionado anteriormente, a revisão criminal é de competência dos
tribunais para julgamento, especificamente, daquele que emitiu a última decisão do
processo, que confirmou a sentença condenatória ou que efetivamente condenou o
réu.
E tal tribunal, ao julgar procedente a revisão criminal, ação que já deve ter
prova pré-constituída, pode alterar a classificação da infração, absolver o réu,
modificar a pena ou anular o processo.
Entretanto, neste ponto, o legislador nada estabeleceu sobre como deveria
proceder o tribunal revisor ao se deparar com erro judiciário, equívoco ou injustiça de
decisão emanada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
Digo isso, pois essa situação é peculiar, afinal, é sabido no mundo jurídico, ou
por leitura a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, que as decisões emitidas
pelo tribunal popular, e especificamente dele, são soberanas.
A soberania dos veredictos do tribunal do júri, também constitui preceito
constitucional fundamental, assim como a revisão criminal, e assim como a coisa
julgada. Está prevista expressamente no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88, como
garantia constitucional individual e coletiva, bem como princípio inerente a instituição
do Júri.
As decisões do Conselho de Sentença não dependem de validade de
nenhuma instância superior, bem como não caberia contestações ou restrições, sendo
dotados de eficácia e aplicabilidade.
Importante ressaltar que, se tratando de preceito constitucional fundamental,
a soberania dos veredictos serve como critério material de interpretação de regras
infraconstitucionais, de modo que todas estas devem estar de acordo com os
princípios constitucionais.
Implicando assim em dois efeitos, àquelas regras existentes antes da entrada
em vigência da Constituição de 1988 que estão em desacordo com tais preceitos
fundamentais, não foram recepcionados, ou serão revogados pelo sistema
constitucional, e aquelas regras que foram criadas pós vigência da CF/88, serão
declaradas inconstitucionais, em sede de controle difuso ou concentrado, deixando de
aplicar o conteúdo que incide a inconstitucionalidade.
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Por isso, o intérprete deve afastar a aplicação de todos os dispositivos que
estejam em desacordo com o conteúdo dos princípios constitucionais fundamentais.
Dessa forma, a soberania dos veredictos, possui interpretação de seu
conteúdo, no sentido de que os tribunais togados não podem alterar, no mérito, as
decisões emanadas do Conselho de Sentença do tribunal do júri, de modo que isto
desautorizaria a vontade do tribunal popular, caracterizando expressa violação ao
texto constitucional.
Nenhum princípio será considerado soberano a ponto de prejudicar outros
bens jurídicos, igualmente importantes e fundamentais para as partes, entretanto, em
nenhum momento os princípios podem ser excluídos por completo e em nenhum caso,
ocorrendo uma verdadeira mitigação em alguns casos, mas nunca uma supressão.
Por isso, o princípio da soberania dos veredictos não impede a revisão da
decisão do tribunal popular, é sim cabível revisão criminal das decisões do júri, que
também podem possuir erro, equívoco ou injustiça, e não há qualquer razão para que
se mantenha decisões injustas, sob qual fundamento for, a fim também, de que não
se prejudique o bem jurídico da liberdade.
Tal princípio deveria balizar então a questão de que, o tribunal, ao reconhecer
o vício na sentença condenatória ou absolutória imprópria de decisões emanadas pelo
júri, deveria então exercer juízo rescidente, cassando a decisão errônea, e enviando
os autos para que o tribunal do júri decida sobre o mérito da questão, substituindo a
decisão cassada, e exercendo o juízo rescisório.
Em que pese estar expressamente previsto na CF/88 que o tribunal togado
não pode revisar, no mérito, decisões do tribunal do júri, a doutrina majoritária não vê
qualquer impedimento.
Os argumentos utilizados serão expostos resumidamente nessa conclusão, e
são no sentido de que o tribunal pode exercer o juízo rescidente e rescisório ao revisar
e julgar sentenças condenatórias do tribunal do júri, sendo necessário o
encaminhamento ao tribunal popular, apenas em caso de anulação do processo.
As justificativas são de que a soberania dos veredictos apenas existe até o
trânsito em julgado do processo, e com a revisão criminal, já tendo havido o transito
em julgado, não existiria a soberania. Também de que a soberania foi instituída como
garantia de liberdade do réu, e se for desrespeitada em nome dessa liberdade, então
é admitido.
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O descumprimento do preceito constitucional da soberania dos veredictos
também se fundamenta em nome do devido processo legal, da verdade real, ampla
defesa, economia processual, clamor da sociedade, na possibilidade de os jurados
julgarem de forma “pior” para o réu novamente, tornando sem utilidade a revisão
criminal. Bem como, a impossibilidade teórica de separar os “juízos”, para que o
tribunal casse a sentença, e encaminhe para o tribunal do júri decidir efetivamente.
Tais argumentos, em que pese seja a doutrina majoritária existente, não
merecem subsistir, pois são diversos argumentos a fim de que se exclua algo que é
impossível que seja suprimido, em qualquer hipótese.
A soberania dos veredictos, assim como os demais preceitos fundamentais
constitucionais, caracteriza a base do ordenamento jurídico vigente, de forma que
todos os demais dispositivos infraconstitucionais devem estar de acordo com o que
ela dispõe. E além do fato de se tratar de garantia individual do condenado, é
principalmente princípio inerente ao Tribunal do Júri, sem o qual, descaracterizaria
toda a instituição.
Se não há dispositivo já estabelecido orientando sobre o que fazer quanto a
questão peculiar das revisões de sentenças condenatórias do tribunal do júri, a
interpretação deve ser no sentido de compatibilizar o princípio da soberania dos
veredictos com a revisão criminal, de forma que ela ainda exista. E não a suprimindo
sob a alegação de que tal princípio existe apenas até o trânsito em julgado da
sentença condenatória.
Se mostra necessário o encaminhamento dos autos ao Tribunal Popular, para
que decida quanto as questões de mérito da causa, quando constatado o erro
judiciário pelo Tribunal revisor, a fim de que não se estabeleçam hierarquia entre os
princípios.
Podendo perceber que tal medida em nada prejudica a ampla defesa, pois o
condenado, terá sua decisão normalmente revista, só que pelo tribunal popular, e o
erro consequentemente sanado.
E se pode verificar claramente, que esse procedimento respeita e harmoniza
os preceitos constitucionais fundamentais da revisão criminal, da liberdade e da
soberania dos veredictos do tribunal do júri.
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