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RESUMO 

 

O presente estudo visa analisar as peculiaridades da ação de revisão criminal no caso dos 
crimes dolosos contra a vida. Ambos os institutos, revisão criminal e Tribunal do Júri 
decorrem de garantias constitucionais merecendo, portanto, especial atenção quando da sua 
aplicação ao caso concreto. Dentre as características constitucionalmente estabelecidas ao 
Tribunal do Júri estão a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a 
soberania dos veredictos. Por outro lado, a ação de revisão criminal tem por escopo alterar 
uma sentença injusta com trânsito em julgado. Em regra, a competência para julgamento das 
ações de revisão criminal compete aos tribunais de segunda instância, sendo que, no caso 
específico do Tribunal do Júri, a realização de ambos os juízos – rescindente e rescisório - 
pelos tribunais ofende as garantias da competência do Tribunal Popular e da soberania dos 
veredictos. Em decorrência deste conflito aparente de normas é frequente a prolação de 
decisões antagônicas sobre esta temática, gerando insegurança jurídica. Desta forma, este 
trabalho pretende analisar essas duas garantias constitucionais e como seria possível 
harmonizá-las, respeitando as características de cada instituto, avaliando a interpretação dada 
pelo STF manifestada no ARE 674.151/MT, veiculado no informativo nº 728 do Supremo 
Tribunal Federal. Para tanto, procede-se à pesquisa exploratória, cujo procedimento técnico é 
a pesquisa bibliográfica. 
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INTRODUÇÃO  

 

O instituto da revisão criminal, disposto no artigo 621 e seguintes do Código de 

Processo Penal, decorre do princípio favor rei3 e é utilizado, em sentido amplo, quando da 

prolação de uma sentença condenatória injusta que esteja sob o manto do trânsito em julgado, 

o que quer dizer, não lhe sendo mais cabível qualquer tipo de recurso previsto na legislação 

pátria.  

A Ação de Revisão Criminal, em que pese esteja prevista no capítulo referente aos 

recursos penais, assim não pode ser entendida, tendo em vista ser uma ação autônoma, cuja 

regra de competência obedece ao disposto nos artigos 102, I, “j”; art. 105, I, “e” e art. 108, I, 

“b”, todos da Constituição Federal para o âmbito dos Tribunais Superiores e, em relação aos 

tribunais estaduais e federais, segue as regras decorrentes do princípio da simetria. Assim, 

tem-se que é, usualmente, realizada no âmbito dos Tribunais de Justiça Estaduais ou Tribunais 

Regionais Federais, também denominados de juízo ad quem.  

Ocorre que a legislação não é clara em relação à competência de julgamento das 

ações de revisão criminal no caso dos crimes dolosos conta a vida, cuja competência para 

julgamento da ação originária é absoluta do Tribunal do Júri e revestida de status de garantia 

individual nos termos constitucionais, consoante art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição 

Federal de 1988.  

O procedimento do Tribunal do Júri por si só merece especial destaque no cenário 

jurídico pátrio, tendo em vista ser um procedimento diferenciado dos demais, e especialmente, 

por julgar os crimes dolosos contra a vida, ou seja, que ofendem o bem jurídico de maior 

relevância para o ser humano.  

Por outro lado, o instituto da revisão criminal é ação autônoma que tem por intuito 

rever, em regra, uma decisão condenatória com trânsito em julgado em caso de haver erro 

judiciário.  

Ambos, o Tribunal do Júri e a ação de Revisão Criminal têm previsão constitucional. 

Em assim sendo, mister se faz seu estudo, tendo em vista as peculiaridades inerentes a cada 

procedimento, especialmente ao status de garantia constitucional atribuído a ambos. Desta 

forma, não é possível falar-se em hierarquia de normas, especialmente por se tratarem de 

                                                 
3 De acordo com o doutrinador Fernando Capez (2013), o princípio favor rei consiste em qualquer dúvida ou 
interpretação na seara do direito penal, deve sempre ser dirimida de forma mais benéfica ao réu.  



 

 
 

 
 

garantias fundamentais, sendo necessário harmonizá-las, evitando o prevalecimento de uma 

sobre a outra.  

Sobre esta temática o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou favorável à 

realização da revisão criminal em sede recursal, nos autos do Agravo Regimental no Recurso 

Extraordinário 674.151/MT, relator Ministro Celso de Mello, divulgado no informativo nº 

728. Naquele Tribunal, firmou-se a tese de ser competente o tribunal de 2ª instância para 

realizar tanto o juízo rescindente, que viabiliza a desconstituição da coisa julgada mediante 

invalidação da condenação criminal, como o juízo rescisório, que legitima o reexame do 

mérito da causa para, até mesmo, prolatar uma sentença absolutória. Conforme tal 

entendimento, a soberania do Conselho de Sentença (garantia fundamental do acusado) não 

pode obstar à restauração da liberdade jurídica do acusado.  

O posicionamento do Tribunal máximo vai de encontro à grande parcela da doutrina 

que entende que no caso da ação de revisão criminal deve, o tribunal, limitar-se à realização 

do juízo rescindente, enquanto que o juízo rescisório é cabível exclusivamente ao Tribunal do 

Júri, tendo em vista a competência para julgamento e a soberania dos veredictos estampadas 

na Carta Magna.  

Desta feita, denota-se o conflito existente acerca desta temática, em que, 

frequentemente, ocorrem decisões antagônicas, o que gera insegurança jurídica aos que 

buscam a revisão de uma injusta decisão judicial no caso dos crimes dolosos contra a vida. 

Assim, como escopo principal, objetiva-se analisar a garantia fundamental que é o 

instituto do Tribunal do Júri e sua aplicabilidade nos casos de ação de revisão criminal, no 

caso dos crimes por ele inicialmente julgados. 

Para tanto, pretende-se fazer breve análise do instituto do Tribunal do Júri como 

garantia fundamental; demonstrar o que é e como é procedida a revisão criminal em suas 

generalidades; falar sucintamente sobre o conflito aparente de normas constitucionais; e, por 

fim, adentrar ao mérito específico do caso da revisão criminal nos crimes dolosos contra a 

vida. 

 

1 O TRIBUNAL DO JÚRI COMO GARANTIA FUNDAMENTAL 

 

A Constituição Federal de 1988 assegura que o tribunal popular julgará os crimes 

dolosos contra a vida. A ideia de tal tribunal é de que casos importantes sejam julgados por 



 

 
 

 
 

pessoas que formam a comunidade na qual está inserido o acusado, ou seja, o acusado seja 

julgado por seus pares (TAVORA, ALENCAR, 2015).  

 

[...] com a Constituição do Brasil de 1988, o tribunal do júri foi confirmado como 
direito e garantia fundamental. Garantia de sujeição ao tribunal popular, nos crimes 
de sua competência, para atendimento do devido processo legal. E direito, conferido 
de forma ampla, de participar da atividade do Judiciário, na condição de jurado 
(juízes leigos). Partilhamos, portanto, do magistério de Guilherme de Souza Nucci, 
que sustenta: ‘não deixamos de visualizar no júri, em segundo plano, mas não menos 

importante, um direito individual, consistente da possibilidade que o cidadão de bem 
possui de participar, diretamente, dos julgados do Poder Judiciário. Em síntese: o 
júri é uma garantia individual, precipuamente, mas também um direito individual. 
Constitui cláusula pétrea na Constituição Federal (CF. art. 60, § 4º, IV)’ (TAVORA, 

ALENCAR, 2015, p. 1121).  
 

Não obstante a previsão constitucional do instituto do Tribunal do Júri, o art. 5º, 

inciso XXXVIII, da CF/88, assenta seus princípios basilares, saber: plenitude de defesa; sigilo 

das votações; soberania dos veredictos; e, competência para julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida (NUCCI, 2014).  

A plenitude de defesa preconiza o exercício de duas faces, sendo a defesa técnica e a 

defesa exercida pelo próprio acusado. A primeira delas é de natureza obrigatória e sua 

ausência constitui nulidade do julgamento, ao passo que a segunda é uma faculdade do 

imputado, que pode manter-se em silêncio, não sendo isso levado em seu desfavor 

(TAVORA, ALENCAR, 2015).  

O sigilo das votações abarca o voto dos jurados e o local onde este ocorre. A fim de 

evitar qualquer tipo de intimidação dos juízes leigos, as votações ocorrem em sala especial, ou 

em caso de não haver sala especial, no próprio plenário após a saída de todos os presentes, 

com a presença tão somente das pessoas indispensáveis a este ato processual: o juiz, os 

jurados, o membro do Ministério Público, o advogado e os auxiliares de justiça, conforme 

estabelecido no art. 485 do Código de Processo Penal (TAVORA, ALENCAR, 2015).  

Ademais, além das medidas estampadas no art. 485 do CPP, mister se faz acautelar-

se em não divulgar todos os votos proferidos pelos jurados, sendo proferidos apenas tantos 

quanto bastem para configurar a resposta “sim” ou “não” ao quesito formulado pelo Juízo 

diante do caso concreto. Assim, em caso de votação unânime, mantém-se o sigilo das 

votações e cumpre-se o disposto na Magna Carta (TAVORA, ALENCAR, 2015).  

A competência dos crimes a ser julgados pelo Tribunal do Júri é, outrossim, definida 

constitucionalmente, como sendo o tribunal responsável pelo julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida, tentados ou consumados. Houve períodos históricos em que tal competência foi 



 

 
 

 
 

alargada ou suprimida, contudo, no presente mantém-se a competência mínima em cláusula 

pétrea4 trazida no capítulo dos direitos fundamentais. Importante frisar que casos em que haja 

conexão ou continência, mesmo sendo infração de menor potencial ofensivo, terá seu 

procedimento atraído para o Tribunal do Júri (TAVORA, ALENCAR, 2015).  

Não obstante, necessário ressaltar que nem todos os crimes que ofendem o bem 

jurídico vida vão a julgamento popular, segundo inteligência da Súmula nº 603 do Supremo 

Tribunal Federal, eis que não vão a julgamento popular os crimes cujo objeto seja bens 

diversos de vida, como, por exemplo, o genocídio (contra a humanidade) e o latrocínio (contra 

o patrimônio) (TAVORA, ALENCAR, 2015).  

Já o princípio da soberania dos veredictos alcança o julgamento do mérito da ação, 

em que tal julgamento não pode ser modificado por juiz togado ou mesmo pelo tribunal ao 

apreciar eventual recurso interposto. Em caso de haver julgamento manifestamente contrário à 

prova dos autos, a apelação interposta tem o condão de cassar o julgamento, sendo o acusado 

submetido a novo júri. Inclusive, a hipótese de recurso em caso de julgamento pelo tribunal 

do júri é limitada ao caso de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, o que 

reflete o princípio da soberania dos veredictos, no tocante à matéria fática (TAVORA, 

ALENCAR, 2015).  

 

2 A AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL 

 

A ação de revisão criminal tem por escopo o reexame de sentença penal condenatória 

com trânsito em julgado e somente pode ser ajuizada quando em prol do sentenciado. Sustenta 

Guilherme de Souza Nucci que o fundamento de tal ação decorre da garantia à indenização do 

condenado por erro judiciário, expresso no artigo 5º, inciso LXXV, cumulado com o § 2º do 

mesmo artigo, ambos da Constituição Federal. Conforme leciona Nestor Távora e Rosmar 

Rodrigues Alencar (2015, p. 1495-1496):  

 

[...] tal demanda tem o condão de excepcionar a coisa julgada em matéria criminal, 
pelo que só permite seu ajuizamento quando em favor do sentenciado. Não há, 
assim, revisão criminal pro societate, mas tão somente quando seu manejo é 
permeado pelos princípios do favor rei e da verdade real (verdade processual), 

                                                 
4 Leciona Zulmar Fachin (2013) que, cláusula pétrea é a disposição constitucional que se encontra fora de 
incidência do poder reformador, ou seja, o poder reformador não tem legitimidade para tocá-las, no sentido de 
aboli-las total ou parcialmente. É possível, tão somente, ao poder reformador ampliar o âmbito das cláusulas 
pétreas.  



 

 
 

 
 

caracterizando-se como demanda para o resgate do status dignitatis do acusado 
(grifos no original).  

 

Tal instituto tem previsão no Código de Processo Penal, em seu artigo 621: 

 

Art. 621. A revisão criminal 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 a diminuição especial da 
pena.  

 

Em que pese a previsão taxativa expressa no artigo 621 do Código de Processo 

Penal, em relação ao cabimento da ação de revisão criminal em face de sentenças 

condenatórias, há o entendimento crescente, compartilhado por Nestor Távora e Rosmar 

Alencar Rodrigues, quanto ao seu cabimento em caso de sentenças absolutórias impróprias, 

ante o caráter sancionador deste instituto (TÁVORA, RODRIGUES, 2015; SANTO, 2010).  

A revisão criminal é análoga ao instituto da ação rescisória do processo civil, 

contudo sua natureza é preponderante de ação constitutiva negativa. Sua aplicabilidade é 

restrita a sentenças oriundas de vícios de procedimento ou de julgamento e é dividida em duas 

fases: juízo rescindens e juízo rescisorium.  

A primeira fase consiste em rescindir a sentença com trânsito em julgado, ou seja, 

nulificar o feito e mandar o acusado a novo julgamento, corrigir a pena ou tão somente 

retificar o regime de pena imposto. Enquanto que a segunda fase é a realização de novo 

julgamento, sendo que, como se trata de instituto criado em benefício do réu, do novo 

julgamento é vedado exarar sentença condenatória mais gravosa ao sentenciado (MATTE, 

2010).  

Em relação à competência para julgamento de tal ação, leciona Nestor Távora e 

Rosmar Rodrigues Alencar (2015, p. 1497-1498), ipsis literis:  

 

A Constituição do Brasil estatui a competência para o julgamento de revisões 
criminais em três disposições específicas: art. 102, I, “j”, art. 105, I, “e” e art. 108, I, 

“b”. Destarte, (1) o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e 

julgar originariamente as revisões criminais contra seus julgados, (2) o Superior 
Tribunal de Justiça tem competência originária para processar e julgar as revisões 
criminais contra os seus julgados e (3) os Tribunais Regionais Federais têm 
competência para processar e julgar não só as revisões criminais contra julgados 
seus, mas também contra as sentenças dos juízes federais que tenham passado em 
julgado.  



 

 
 

 
 

Com base no princípio da simetria e em conformidade com as constituições 
estaduais e com as leis de organização judiciária (art. 125, § 1º, CF/1988), no âmbito 
estadual, compete aos Tribunais de Justiça processar e julgar originariamente as 
revisões criminais contra seus julgados e os dos juízes de direito. O mesmo 
raciocínio é aplicável à Justiça Militar e à Justiça Eleitoral, isto é, a competência 
para o processamento da ação de revisão criminal é do tribunal prolator da decisão 
final que tenha apreciado o mérito da demanda condenatória ou do recurso 
respectivo ou ainda do tribunal ao qual esteja vinculado diretamente o juiz que 
proferiu a sentença passada em julgado. Quanto às decisões proferidas pelos 
Juizados Especiais Criminais, embora não haja previsão legal, infere-se ser da 
Turma Recursal respectiva a competência para julgamento, como inclusive já foi 
decidido pelo STJ.  

 

Em relação à legitimidade para propositura da ação de revisão criminal, é cediço, 

pelo próprio texto legal, no artigo 623 do Código de Processo Penal, ser legítimo o próprio 

réu ou procurador legalmente habilitado, ou ainda, em caso de morte do réu, o cônjuge, 

ascendente, descendente ou irmão (MIRABETE, 2003). Parcela da doutrina entende, como 

Roberto Avena, Ada Pellegrini, Antônio Gomes Filho e Antônio Scarance, que há 

legitimidade ativa do Ministério Público, contudo, a segunda turma do Supremo Tribunal 

Federal, em julgado RHC 80796/2001, posicionou-se no sentido da ilegitimidade ativa do 

Ministério Público para tanto, acompanhando o entendimento de Guilherme de Souza Nucci 

(TÁVORA, ALENCAR, 2015).  

Dispõe o artigo 626 do Código de Processo Penal que, em caso de julgamento 

procedente da ação de revisão criminal, é facultado ao tribunal alterar a classificação da 

infração, absolver o réu, modificar a pena ou, ainda, anular o processo (MIRABETE, 2003). 

Tudo em consonância ao desdobramento do exercício do judicium rescindens e/ou judicium 

rescisorium. 

 

3 CONFLITO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS  

 

Consoante explanado até aqui, há aparente conflito entre normas constitucionais em 

relação à competência de julgamento da Ação de Revisão Criminal no caso de crimes dolosos 

contra a vida, uma vez que, de um lado há a previsão de competência de julgamento ao 

Tribunal do Júri e por outro lado, há a previsão de julgamento da Ação de Revisão Criminal 

ao tribunal ad quem.  

Assenta Zulmar Fachin (2013) que as principais normas de natureza processual estão 

previstas na Constituição, que é o que ocorre em relação à previsão do instituto do Tribunal 

do Júri e a Ação de Revisão Criminal. É cediço na doutrina que não há fórmula única para 



 

 
 

 
 

resolução de conflito aparente de normas constitucionais, sendo, neste caso, utilizado alguns 

princípios norteadores que auxiliam o intérprete a resolver tal questão.  

Dentre os princípios norteadores de tão árdua função está o princípio da unidade da 

Constituição, que estabelece que a constituição não tem normas incompatíveis entre si, sendo 

que ela deve ser interpretada de modo a evitar contradições, analisando as normas 

globalmente (FACHIN, 2013). Acerca deste ponto, assevera Pedro Lenza (2015) que as 

normas constitucionais devem ser vistas como preceitos integrados em um sistema unitário de 

regras e princípios.  

Outro princípio utilizado é o princípio da máxima efetividade das normas 

constitucionais, que deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla 

efetividade constitucional, sobretudo invocada no âmbito dos direitos fundamentais (LENZA, 

2015).  

O princípio da justeza ou da conformidade funcional, por outro lado, estabelece que 

através da interpretação da constituição não se pode alterar a repartição de funções 

constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário (LENZA, 2015). 

Há, ainda, outros princípios preconizados pela doutrina que tentam orientar o 

intérprete em caso de conflito entre a lei e a constituição, sendo assentado que toda lei deve 

ser interpretada conforme o texto constitucional. Todavia, o escopo do presente estudo é o 

conflito entre duas normas constitucionais e, portanto, não se adentrará ao mérito de tais 

técnicas interpretativas.  

 

4 A REVISÃO CRIMINAL NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA 

 

No tocante aos crimes dolosos contra vida, isto é, aqueles julgados pelo Tribunal do 

Júri, há dissonância na doutrina em relação à competência para julgamento da ação de revisão 

criminal, notadamente o exercício do juízo rescisorium, especialmente em decorrência dos 

princípios que o rege, da soberania dos veredictos e da competência para julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida.  

Julio Fabrini Mirabete (2003) assevera ser possível a ação de revisão criminal no 

caso de condenação em crime julgado pelo tribunal popular. Contudo, segundo seu 

posicionamento, apenas os casos em que houver a anulação do julgamento a competência 

retornaria ao Tribunal do Júri, ao passo que, em caso de absolvição ou redução da pena, a 

competência seria própria do tribunal respectivo.  



 

 
 

 
 

Fernando da Costa Tourinho Filho (2013), em concordância com Mirabete, afirma 

que neste caso trata-se de dois princípios constitucionais, a soberania dos veredictos e a 

plenitude de defesa, em que o segundo deve prevalecer sobre o primeiro. Pois, se assim não 

fosse, segundo suas próprias palavras, in verbis:  

 

a revisão deixaria de ser remédio para jugular erro judiciário, ficando com a sua 
natureza completamente desfigurada. Se o juízo revidendo, em vez de absolver 
(como lhe é facultado), determinar a realização de outro julgamento pelo mesmo 
órgão que cometeu o erro, seria, como já dizia um dos nossos mais velhos anexins, 
dar com uma mão para tirar com a outra... (p. 983).  

 

Fernando Capez (2013) aduz que a soberania dos veredictos não pode limitar o 

princípio da ampla defesa, sendo, portanto, plenamente cabível a ação de revisão criminal 

para estes casos, em que o tribunal técnico tem a prerrogativa de absolver sentenciado 

injustamente condenado pelo tribunal popular. Segundo seu posicionamento, “[...] o princípio 

da soberania não pode servir de pretexto para perpetuar injustas privações da liberdade 

humana”.  

Ainda, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (2015) sustentam o 

posicionamento da possibilidade do exercício tanto do juízo rescindente como do juízo 

rescisório pelo tribunal, em casos de julgamento da ação de revisão criminal quando 

condenado a crime doloso contra a vida. In verbis:  

 

Questão específica diz respeito à revisão criminal relativamente às decisões do Júri 
Popular, em face da posição majoritária no sentido de ser possível a rescisória sem 
limites (judicium rescindens e judicium rescisorium) nos casos da decisão 
emanada desse Tribunal. Naturalmente, havendo visível equívoco na condenação 
pelo júri popular, o tribunal, ao apreciar a ação revisional, poderá subverter o mérito 
do veredicto (p. 1502).  

 

Sobre esta temática o Supremo Tribunal Federal se posicionou favorável à realização 

da revisão criminal em sede recursal, conforme entendimento manifestado no ARE 

674.151/MT, veiculado no informativo nº 728, sustentando, para tanto, ser competente o 

tribunal de 2ª instância para realizar tanto o juízo rescindente, que viabiliza a desconstituição 

da coisa julgada mediante invalidação da condenação criminal, como o juízo rescisório, que 

legitima o reexame do mérito da causa para, até modificar a sentença inicialmente proferida. 

Conforme tal entendimento, a soberania do Conselho de Sentença (garantia fundamental do 

acusado) não pode obstar à restauração da liberdade jurídica do acusado.  



 

 
 

 
 

O posicionamento do Tribunal máximo vai de encontro à parcela da doutrina que 

entende que, no caso da ação de revisão criminal, deve o tribunal limitar-se à realização do 

juízo rescindente, enquanto que o juízo rescisório é cabível exclusivamente ao Tribunal do 

Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos estampadas na Carta Magna (NUCCI, 2014). 

Ana Luíza Rocha do Espírito Santo (2010), acerca de tal temática, esclarece que, em 

caso de haver condenação contrária a texto expresso em lei, o erro compete ao juiz togado e 

não ao tribunal popular, de modo que, a competência para apreciar a ação revisional é do 

tribunal ad quem. Por outro lado, quando a sentença condenatória for fundada em falsas 

provas, a condenação errônea não pode ser imputada ao tribunal popular, de modo que, o mais 

acertado seria o tribunal ad quem exercer apenas o juízo rescindente, devolvendo a matéria ao 

tribunal do júri para o exercício do juízo rescisório. O caso de decisões manifestamente 

contrárias às evidências dos autos, outrossim, deve ter o juízo rescindente exercido pelo 

tribunal, enquanto o juízo rescisório deve ser procedido pelo tribunal popular. Acerca deste 

último ponto, a autora adverte que “só é cabível a revisão fundada em decisão contrária à 

prova dos autos quando o veredicto for totalmente divorciado de qualquer prova produzida” 

(p. 28).  

Wilian Campanharo (2011) assevera que a alteração da coisa julgada pelo tribunal ad 

quem somente seria possível em relação ao juízo rescindente e jamais em relação ao juízo 

rescisório, tendo em vista a competência constitucionalmente estabelecida ao Tribunal do Júri, 

que decorre de garantia fundamental.  

 

A nosso ver, diante do § 28 do artigo 141 da Constituição, os Tribunais de Justiça 
somente podem, em pedido de revisão, proferir, dentro na causídica da lei (Código 
de Processo Penal, artigo 621), um judicium rescindens.  
O judicium rescisorium deve ser proferido em novo julgamento, feito pelos jurados, 
como nos casos de apelação, por determinação dos Tribunais de Justiça, quando 
julguem este ser o caso de revisão (ROMEIRO apud CAMPANHARO, 2011, p. 26).  

 

Fabiano Tacachi Matte (2010) esclarece que as decisões proferidas pelo tribunal do 

júri são revestidas do status de garantia constitucional, o que impõe sua manutenção irrestrita, 

o que quer dizer que sua alteração pode, apenas, decorrer de nova decisão do tribunal popular, 

impedindo, portanto, que o tribunal ad quem interfira na decisão de mérito por ele proferida.  

 

Em suma, pode-se dizer 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 (ANSANELLI JÚNIOR 
apud MATTE, 2010, p. 8).  



 

 
 

 
 

 

A discussão acerca dessa temática, além de doutrinária, perpassa o âmbito dos 

tribunais, a exemplo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que 

prevê, em seu artigo 316, que em caso de Ação de Revisão Criminal nos crimes de 

competência do Tribunal do Júri, o juízo rescisório deve ser realizado pelo Tribunal Popular, 

ipsis literis:  

 

Art. 316. Se o pedido de revisão objetivar a anulação de processo de competência do 
Tribunal do Júri e, consequentemente, da decisão deste, deverá vir instruído com 
procuração, com poderes especiais, ou com declaração expressa do condenado de 
que se sujeita a novo julgamento por aquele Tribunal, ou sem procuração, se o 
pedido for formulado pessoalmente pelo condenado, com defensor público 
designado nos autos (Regimento Interno do TJPR, disponível no site do Tribunal de 
Justiça do Estado do Paraná). 

 

Oportuno mencionar que o artigo retro citado está, ainda, em vigência no referido 

Regimento Interno, em que pese a uniformização dada ao tema pelo Supremo Tribunal 

Federal.  

Não obstante, sobre a finalidade da instituição do Tribunal do Júri, assevera, 

outrossim, Wilian Campanharo (2011) que é maximizar o direito de defesa oportunizando o 

exercício da garantia fundamental dos acusados pela prática de crimes dolosos contra a vida 

em permitir que no lugar de serem julgados pelo juiz togado, preso a regras jurídicas, sejam 

julgados por seus pares.  

Através deste posicionamento percebe-se que oportunizar o exercício do juízo 

rescisório tão somente ao Tribunal ad quem é desvirtuar a finalidade precípua do instituto 

criado para julgar os crimes mais graves na sociedade, portanto merecedor de características 

singulares.  

 

A hipótese não se alinha ao espírito do legislador pátrio, que dispensou unicamente 
aos jurados, pela convicção íntima, o poder de condenar ou absolver o réu, naquilo 
que tecnicamente e constitucionalmente ficou definido como Soberania do Júri (art. 
5º., XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal) (MATTE, 2010, p. 8). 

 

Conforme exposto, a doutrina está longe de ser uníssona sobre tal tema, muito 

embora o posicionamento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário 674.151/MT, relator Ministro Celso de Mello, divulgado no 

informativo nº 728. 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme explanado, verifica-se que parcela da doutrina segue o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade do exercício tanto do juízo rescisório 

como do juízo rescindente no âmbito dos Tribunais ad quem ao julgarem a ação de revisão 

criminal em casos de crimes dolosos contra a vida. Sustentam, para tanto, que o princípio da 

soberania dos veredictos não pode obstar a garantia da restauração da liberdade do acusado.  

Por outro lado, há parcela da doutrina com entendimento contraposto, asseverando 

que as hipóteses ensejadoras da Ação de Revisão Criminal tratam-se de casos em que algo 

não fora valorado pelo Tribunal Popular, restaurando, portanto, sua competência originária.  

Em que pese o entendimento prolatado pelo Tribunal Máximo do país, ainda 

subsistem resquícios do entendimento esposado pela parcela da doutrina que entende ser a 

competência absoluta dos Tribunais do Júri quando se trata de crimes dolosos contra a vida, 

dado o caráter de garantia fundamental dado a este instituto, ainda que no julgamento da 

revisão criminal.  

Data máxima venia, discordamos do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, haja vista que o Tribunal Popular, além de ser garantia fundamental tanto para o 

acusado como para a sociedade, tem status de cláusula pétrea. Ademais, as hipóteses de 

cabimento de Ação de Revisão Criminal, taxativamente previstas no Código de Processo 

Penal, decorrem de situação em que algo não fora valorado pelo Tribunal Popular, conforme 

hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.  

Em primeiro lugar, o julgamento contrário à lei não decorre do julgamento exarado 

pelo Tribunal popular, tendo em vista que o julgamento de tal órgão é realizado de acordo 

com a convicção pessoal do jurado, não estando adstrito ao texto legal.  

Em segundo lugar, o julgamento contrário a evidência dos autos, trata da situação em 

que houve julgamento manifestamente contrário à todas as evidências dos autos. Pois é 

possível valorar diferentemente cada prova carreada ao feito, de modo que é situação rara de 

ocorrer na prática, porém, mesmo assim, deve-se oportunizar nova análise ao Tribunal do Júri 

no caso em comento.  

Outra hipótese trata da situação em que o julgamento se fundou em provas falsas. 

Neste caso, se o julgamento foi proferido com base em provas sabidamente falsas, quer dizer 

que ao Tribunal Popular não foi oportunizado a análise do caso concreto, ou seja, seu 



 

 
 

 
 

julgamento fora proferido em erro, sendo certo que o novo julgamento lhe compete, sob pena 

de supressão de instância e de competência.  

Por fim, mas não menos importante, no caso de descobrimento de novas provas após 

o julgamento, resta claro que tais provas não foram valoradas quando da ocorrência do 

julgamento inicial, sendo, portanto, imperioso o retorno da competência ao Tribunal do Júri, 

visto que, na ocasião do julgamento, os jurados leigos não detinham todas as informações 

necessárias para prolatar sua decisão.  

De acordo com todo o explanado até aqui, tomamos o posicionamento contrário ao 

entendimento esposado pelo Tribunal Máximo, por entender que tal posicionamento fora 

equivocadamente tomado. 
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