
 
 

 

INTRODUCÇÃO 

____ 

Principalmente a circumstancia da falta absoluta na nossa 

modesta litteratura juridica, sequer de um artigo de Revista, sobre o mais 

importante de todos os recursos criminaes, usado e praticado aliás 

largamente ha oito annos na capital da União e em todos os Estados da 

Republica, despertando a um tempo a attenção para o estudo dos outros 

recursos e mesmo para outras partes do processo criminal federal e 

estadoal em geral — foi o que me demoveu a redigir e publicar o estudo 

que sobre o assumpto tenho feito desde a discussão do Projecto 

convertido na Constituição Federal de 24 de Fevereiro de 1891 onde foi 

encarnado o famoso instituto da revisão dos processos penaes, civis e 

militares.1 

Quando se considera apenas o numero de monographias e 

memorias que sobre a materia se tem escripto especialmente na Italia e 

na Allemanha, já não fallando a parte que á ella é feita nos tratados 

geraes dos auctores d’aquelles paizes, da França e outros inclusive 

Portugal, onde parece que rejuvenesce agora a cultura do direito, seria 

imperdoavel que d’entre nós não apparecesse quem ousasse exhibir uma 

prova fraca de que o novissimo instituto, pois que surgiu com a 

constituição republicana do pais, encontra pelo menos a boa vontade de 

quem lhe faça as honras devidas.  

Com o advento da Republica novos horisontes se des-

cortinaram em todas as direcções da actividade social e legislativa, mas 

parece que a attenção dos nossos juristas não tem sido attrahida em 

proporção á grandeza e maguitude dos problemas a estudar, a resolver e 

                                                 
1 Constituinte — Annaes do Congresso Nacional, Imprensa Nacional, 1891, discurso do 
auctor no 2.º vol., pag. 578; e App. pag. 53. 
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a explicar na esphera juridica, talvez em geral pelo horror do novo que se 

incute em muito espirito aliás culto e especialmente pela relativa 

instabilidade de reformas que feitas improvisa mas imperiosamente com 

os intuitos os mais patrioticos do Governo Provisorio, estio a exigir todos 

os dias retoques e aperfeiçoamentos indispensaveis á normalisação de 

toda a vida juridica actual. Si, porém, o instituto da revisão dos processos, 

e instituições accessorias e complementares, como recurso extraordinario 

criminal e o remedio mais efficaz contra os erros judiciarios está n’esse 

caso, devemos lisongear-nos entretanto com a certeza de que abaixo das 

leis que entre nós o regulam, estão as de differentes paizes que o 

possuem ha mais de um seculo e até as da culta Italia, a patria do direito. 

Em quasi todas as legislações do mundo civilisado o nosso 

instituto figura. 

Sob a doutrina classica elle formou-se e desenvolveu-se.1 

A escola positiva acceita-o pelos seus chefes mais saliente.2 

A chamada terceira escola, cujo representante mais notavel é 

Alimena, concorre por esta com a recente e explendida Memoria para o 

4.º Congresso Juridico Italiano.3 

Póde-se dizer mesmo que as controversias aliás dentro de 

cada escola e não entre as differentes escolas se reduzem antes á uma 

questão quantitativa do que á uma questão qualitativa, isto é, da maior ou 

menor latitude da revisão. 

Alguns se limitam, sem preoccupação de systemas, a estudar 

a natureza e effeitos dos erros judiciarios, seu diaguostico e remedios, 

                                                 
1 Lucchini, Elementi di procedura penale, Firenze, 1895, pag. 383; Garraud, Précis de 
Droit Criminel, Paris, 6ª edition, 1898. pag. 795.  
2 Ferri, Sociologia Criminale, Torino, 1892, pag. 608; Garofalo, La Scuola Positiva, An. 
3.º, 1893, pag. 97. 
3 Alimena, La Revisione dei giudicati penali, Napoli, 1897, Introduzione. 
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sem cogitar de moldes prestabelecidos para dar ao instituto maior ou 

menor extensão.1 

No mesmo ambito da escola positiva, ou pelo menos fóra da 

escola classica, é interessante notar que ao passo que Garofalo se mostra 

adversario intransigente dos que pretendem na Italia estender em certas 

direcções o recurso da revisão, em Portugal, Alvaro Villela, que tambem é 

positivista ou pelo menos Alimenista dá a maior extensão possivel á 

revisão, convertendo o instituto, em um meio ordinario de dar execução 

aos julgados penaes.2 

Como quer que seja, entre nós, a revisão incluida, quasi ao 

mesmo tempo, no projecto de Constituição e na lei organica da Justiça 

Federal, graças á iniciativa e auctoridade dictatorial do Governo Provisorio 

e especialmente de um dos seus mais notaveis e operosos Membros, o 

então ministro da justiça Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles, 

actualmente o Presidente da Republica, foi ainda, pela lei n.º 221 — de 

1894 votada ainda por influencia d’este, como senador ao Congresso 

Nacional, contemplada e melhorada nas respectivas disposições. 

Tambem o Supremo Tribunal Federal organisando o seu 

Regimento de 1891, regulando ahi a sua pratica formalistica tem 

concorrido por seus arestos que já são muito numerosos e interessantes 

para fundar e desenvolver a doutrina informada sobre o instituto da 

revisão, calcando assim sobre bazes seguras a relativa jurisprudencia. 

As tentativas de, reforma devem ser simplesmente no sentido 

de melhorar o direito actual, principalmente discriminando o grande 

recurso penal de todos os outros, maximé para respeitar as divisas das 

competencias sobre os recursos das justiças locaes ou estadoaes, que 

implicitamente ficarão delimitadas. 

                                                 
1 Giuriati, Gli errori giudiziari, diaguosi e rimedi, Milano, 1893. 
2 Alvaro Villela, A Revisão no processo Criminal, Coimbra, 1897, cap 3.º 
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Não é possivel levar a barra muito adeante, como faz o 

distincto escriptor portuguez, cuja obra notavel, aliás didactica e pratica, 

em grande parte consagra como objectivo vistas theoricas de realisação 

provavel em futuro que me parece remoto, attento o misoneismo a que 

elle mesmo allude. 

Em taes condições, expondo a doutrina do importante 

instituto, estudando a legislação dos povos cultos comparativamente com 

a nossa, tive sempre em mente o nosso direito, a doutrina que póde 

melhor interpretal-o, dando a parte merecida aos casos julgados, aos 

arestos do mais elevado tribunal da Republica que por si sós em breve 

tempo poderão constituir um corpo coherente de doutrina, legislação e 

jurisprudencia nacional sobre o assumpto, cuja complexidade abrange não 

a materia simplesmente da revisão, não sómente a dos recursos penaes 

relacionados pela analogia ou pela antithese, mas questões 

trascendentaes sobre todo o processo em geral que um erro judiciario 

póde pôr em causa ou em debate. 

Por isso é que inicio o trabalho com uma certa confiança no 

resultado que posso almejar, o acolhimento benevolo da parte dos 

competentes e do publico em geral, ao menos emquanto outros não 

assumam a tarefa que lhes compete e será com certeza melhor 

desempenhada do que esta timida estreia no assumpto talvez mais 

importante do processo penal. 

Capital Federal, 11 de Fevereiro de 1899. 

 

João Vieira. 
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PARTE I 

REVISÃO DAS CONDEMNAÇÕES 

____ 

I.  Dos Recursos criminaes em geral 

1. N’esta materia dos recursos criminaes ou penaes, em geral 

o nosso direito processual, principalmente o actual, diverge muito do 

estrangeiro, ou antes do europeu, não correspondendo mesmo 

perfeitamente as especies parallelas entre um e outro. 

D’ahi a consequencia que a legislação comparada, como de 

costume, aqui não nos prestaria o auxilio que della poderiamos esperar 

para interpretação de nossas leis judiciarias, si tivessemos de occupar-nos 

de todos os recursos. 

Nós exporemos a materia conforme o direito federal em seus 

principios geraes, mesmo porque estes dominam a revisão, além de que 

ella está incluida nelle. 

E como as fontes senão consultivas, ao menos as legaes, 

deste direito foram exactamente as disposições do direito anterior da 

Republica; e por outro lado, o direito local do Districto Federal, se não é 

ainda muito lacunoso, exigindo abundantes supplementos das fontes 

subsidiarias, é muito menos copioso do que aquelle outro direito, quer-nos 

parecer que o nosso methodo ou systema seria preferivel, quer ao 

methodo inverso ou contrario, que seria injustificavel, quer ao de tratar a 

materia perante um e outro direito, fazendo repetições escusadas de 

preceitos e disposições semelhantes senão identicas. 

Mesmo nesta hypothese, para faltarmos em geral, 

apontaremos sempre as leis respectivas tanto federaes, como locaes, isto 

é, de caracter local, de modo que os assumptos fiquem completamente 
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descriminados, cada um na esphera de competencia de uma e outra 

justiça, de uma e outra jurisdicção, de um e outro processo. 

O processo federal está todo codificado e agora mesmo o 

Decreto n.º 3084 de 5 de Novembro de 1898 “approva a Consolidação das 

Leis referentes á Justiça Federal.” 

Nos casos omissos, o Decreto n.º 848 de 1890, incluido nessa 

Consolidação, provê assim: 

“Art. 387. Constituirão legislação subsidiaria em casos 
omissos as antigas leis do processo criminal, civil e 
commercial, não sendo contrarias ás disposições e espirito 
do presente decreto. 

“Os estatutos dos povos cultos e especialmente os que 
regem as relações jurídicas na Republica dos Estados-Unidos 
da America do Norte e os casos da common law e equity, 
serão tambem subsidiarios da jurisprudencia e processo 
federal.” 

O processo local, porém, do Districto Federal dado pelo 

Decreto n.º 1030 de 14 de Novembro de 1890 que “organiza a justiça no 

districto Federal” não contém disposição igual á citada, embora ella deva 

ficar subentendida, maxime em relação á 1.ª parte, desde que esta justiça 

exceptis excipiendis continuava a justiça anterior, ordinaria ou commum. 

Além disto, este Decreto do Governo Provisorio é apenas uma 

lei organica e elle declara:     

“Art. 226. O ministro da justiça é auctorisado a expedir os 
regulamentos, que forem necessarios para a execução da 
presente lei.” 

Até agora o Governo tem publicado na conformidade desta 

disposição no intuito de completar a organisação da justiça e do processo 

local os seguintes actos: 
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Decreto n.º 2464 de 17 de Fevereiro de 1897 que “consolida e 

completa as disposições regulamentares do decreto nº 1030 na parte 

relativa ao pessoal da justiça local.” 

Decreto n.º 2579 de 16 de Agosto de 1897 que “consolida e 

completa as disposições regulamentares do decreto n.º 1030 na parte 

relativa á competencia da justiça local.” 

Falta a parte mais complexa e mais extensa relativa ao 

processo, tanto mais necessaria, quanto nós nunca tivemos processo civil 

ou civel devidamente codificado, tendo sido o penal profundamente 

modificado. 

É pois com os materiaes apontados que nos teremos de haver 

no assumpto especial de que vamos occupar-nos, mesmo atendo-nos 

neste capitulo aos principios mais geraes e syntheticos sobre os recursos. 

2. Entremos na materia. 

Não é muito facil definir, conforme o nosso direito, o recurso 

como genero, ou com a latitude que comprehenda todas as suas especies 

e rigorosamente a definição afinal não será mais do que uma proposição 

ou these generica que dê uma ideia um tanto vaga da cousa definida. 

Em taes condições os recursos no seu sentido mais geral são: 

“os actos pelos quaes as partes em processo criminal impuguam a decisão 

contra ellas proferida, afim de que o mesmo juiz ou tribunal, ou um 

superior, a annulle, ou reforme, ou tenha lugar um novo julgamento.” 

É um principio estabelecido no nosso direito, desde o codigo 

do processo criminal de 1832, que “não haverá outros recursos, nem 

meios de defesa alem dos declaradas na Lei.”1 

                                                 
1 “Consolidação das leis referentes á justiça federal,” approvada pelo Decreto n. 3084 de 
5 de Novembro de 1898, art. 308. 
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Quer os auctores francezes, quer os auctores italianos, 

separando completamente a materia da instrucção (formação da culpa) da 

do julgamento (plenario), tratam tambem separadamente dos recursos e 

meios de defeza relativos a cada uma; nós, porém, abrangemos, embora 

discriminadamente ambos os assumptos, desde que não nos occupamos 

de toda a parte do direito processual concernente aos recursos em 

qualquer phase do processo, mas simplesmente do que faz objecto do 

presente estudo. 

A novíssima Consolidação do processo federal, tratando dos 

“recursos em geral” dispõe: 

Art. 309. Das decisões, despachos e sentenças nas causas 

criminaes dão-se os seguintes recursos: 

a) appellação; 

b) embargos ao accordão; 

c) protesto por novo julgamento; 

d) recurso (tomado em sentido estricto); 

e) revisão. 

Art. 310. Os recursos serão sempre voluntarios. (R. n.º 120, 

art. 439; D. n.º 849, art. 9.º IV, art. 43; L. n.º 221, art. 59). 

Art. 311. Não são prejudicados os recursos interpostos pelo 

ministerio publico, quando expedidos ou apresentados fóra dos prazos 

fataes; serão, porém, responsabilisados o juiz, o representante do 

ministerio publico ou qualquer official do juizo pelas faltas ou inexactidões 

que occasionarem a demora. 

Tambem em nenhum caso serão prejudicados os recursos 

interpostos pelas partes, quando por causa de falta, erro ou omissão do 
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official do juizo ou de outrem não tiverem seguimento e apresentação em 

tempo no juizo ad quem. (L. n.º 2033 de 1871, art. 17, § 3.º; R. n.º 

4824, art. 56; R. S. T., art. 77). 

No direito propriamente local do Districto Federal, ha, menos a 

REVISÃO, os mesmos recursos, uns permittidos no novo direito da 

Republica, outros pelo direito anterior que corresponde justamente ao 

local actual e subsiste em todos os pontos em que por este não foi 

explicita ou implicitamente revogado. 

Assim pelo direito local que é a legislação commum, ordinaria, 

dos despachos, decisões e sentenças nas causas criminaes ha os 

seguintes recursos:  

1.º recurso propriamente dito (Decr. n.º 2579 de 16 de Agosto 

de 1897, art. 17, § 2.º n.º III e art. 40); 

2.º protesto por novo julgamento (Decr. n. 1030 de 1890, art. 

128 n.º I); 

3.º appellação e aggravo (Decr. n. 1030, art. 128 n.º II, e art. 

133 n.º III; Decr. n.º 2579 de 1897, art. 23 § 2.º; art. 40 n.º I); 

4.º embargos ao accordão (Reg. da côrte de appellação de 31 

de Março de 1891, arts. 61, 64 § 8.º e 67). 

Vê-se que, á excepção do recurso de revisão, cujo julgamento 

de admissibilidade pertence ao Supremo Tribunal Federal, em regra, e, 

salvas algumas variantes quanto a casos, extensão e outras modalidades, 

na justiça local do Districto Federal ha os mesmos recursos que na justiça 

federal. 

Quanto ao direito estrangeiro, além de ser muito differente a 

ordem em que é tratada a materia de que nos occupamos, não 

correspondendo exactamente as jurisdicções conforme aquelle direito ás 
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nossas, os recursos em geral, embora se assemelhem afinal quanto ao 

fundo, divergem entretanto muito quanto aos seus termos, requisitos, 

effeitos, etc.... 

E assim para não fallar senão sobre os mais importantes 

meios de defeza no crime e mesmo assim resumindo: 

No direito francez a camara de accusação, como “jurisdicção 

de appellação em materia de instrucção, está encarregada de estatuir 

sobre as opposições levantadas diante della, quer pelo indiciado, quer pelo 

procurador da Republica, contra as decisões do juiz da instrucção em 

primeira alçada. Ella não é, em taes casos, competente, senão 

accidentalmente, em rasão dos incidentes que podem produzir-se no 

curso da instrucção ou dos recursos que podem ser interpostos depois do 

encerramento do processo. 

A camara de accusação decide em ultima alçada; suas 

decisões não podem ser atacadas senão por meio de um recurso de 

cassação ou revista, como era denominado no direito brazileiro anterior á 

Republica. 

Vê-se aqui a radical differença do nosso direito que não 

admittia tal recurso de despacho de pronuncia ou não-pronuncia. 

No plenario, tambem segundo o direito francez, ha vias de 

recurso ordinarias e extraordinarias. 

Aquellas comprehendem: 

A opposição e a appellação. 

Estas comprehendem: 

A cassação e a revisão. 
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Outros meios de defeza existem no direito francez que 

parecem recursos; mas ou não são propriamente recursos, ou não são 

criminaes.1 

No direito italiano, que ainda é hoje uma imitação do francez, 

na os seguintes recursos: 

A opposição, commum ao summario e ao plenario; 

A appellação; 

E a cassação (revista) e a revisão.1 

No direito americano do norte, oriundo do inglez, o processo 

criminal offerece tautos pontos de dissemelhança do nosso, oriundo do 

europeu em geral, que não e facil descobrir correspondencias entre um e 

outro relativamente aos recursos. 

Entretanto, póde-se resumir assim os recursos ou meios de 

defeza na formação da culpa e no plenario: 

1.º A nullidade do acto da accusação (move to quash, to sed 

aside the indictement); 

2.º A opposição de uma excepção (demur); 

3.º A allegação de uma defeza (plea); 

4.º A appellação, depois da opposição de excepções (bill of 

exceptions); 

5.º O pedido de novo debate (motion of new trial); 

6.º O pedido para suspender o julgamento (motion in arrest).2 

                                                 
1 Garraud, Droit Penal, Paris 1898, nºs 498 e 597. 
1 Lucchini, Elementi di procedura penale, Firenze, 1895, n.ºs 269 e 353. 
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Pela enumeração que acima fizemos, transcrevendo as 

relativas disposições da respectiva Consolidação, sobre os recursos em 

geral, vimos que do mesmo modo que no processo francez, italiano e 

outros, entre elles está collocado o da revisão, objecto deste estudo. 

Depois veremos como a nossa legislação, inclusive a citada 

Consolidação o regula e quando concorda com outras legislações dos 

paizes cultos ou dellas se affasta. 

No direito americano, aliás fonte muito abundante, do novo 

direito republicano federal, não ha o recurso de revisão, talvez pela 

influencia do direito inglez que tambem não a consagra, podendo esta 

lacuna ser notada como uma excentricidade ingleza, desde que ella só se 

nota nos paizes atrazados na cultura do direito. 

II. O recurso extraordinario da revisão.1 

3. É esse importante instituto mal regalado entre nós, 

faltando-lhe até agora uma legislação perfeita e adequada. 

A maxima res judicata pro veritate habetur não póde e nem 

deve ter valor absoluto, principalmente em materia criminal. 

Isto quer dizer que os erros judiciarios, como os erros de todo 

o genero no meio social são verdadeiras realidades e uma vez nem 

verificados a justiça manda que sejam reparados. 

A justiça social como toda a instituição humana é uma obra de 

equilíbrio e harmonia entre os direitos iudividuaes e os collectivos, uma 

                                                                                                                                                         
2 Fournier, Code de Procédure Criminelle de L’Etat de New York, Paris 1893, Introd. pags. 
XCV e CXXVIII e §§ 312 e 455 do cod. cit. 
1 Já assim consideramos a natureza de semelhante recurso, dizendo: 
 

“...o legislador constituinte só permittindo A REVISÃO dos julgados por via de recurso 
extraordinario dos réos, o legislador ordinario não póde convertel-o em meio ordinario de 
julgar devendo-se considerar n’este ponto derogado o art. 3 do codigo penal vigente”: 
Exposição de motivos do projecto substitutivo ao de n.º 176—1894, Camara dos Deputados, 
Rio, 1897, pag. 1. 
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transacção constante entre os interesses do grupo e os das unidades que 

o compõem. 

D’ahi resulto, não só que o erro dos juizes e tribunaes póde 

interessar tanto á sociedade, como ao individuo, por que reflecte, ora 

sobre uma, ora sobre outro em seus effeitos funestos e desastrosos, mas 

tambem o erro judiciario como tal tem importancia, para ser considerado 

social e juridicamente, quer seja absoluto, ou radical, quer seja relativo ou 

superficial.  

Nesta ordem de interesses, em que pódem estar em jogo, de 

um lado os altos direitos da sociedade na sua defeza e manutenção e de 

outro a propriedade, a honra, a liberdade e muita vez a vida, do individuo, 

o problema exige a justeza e a exactidão da propria solução. 

O erro que podemos chamar absoluto, radical, é tanto o da 

condemnação, como o da absolvição infundada, falsa, insubsistente, em 

uma palavra erronea ou errada. 

O erro relativo ou superficial é tacto o de uma condemnação 

que impõe uma pena menor como a do que impõe uma pena maior nos 

casos em que o contrario devia ter lugar. 

Alvaro Villela, tratando do erro judiciario e da revisão nota que 

a justiça penal está sujeita a duas ordens de aberrações: 

a. Condemnação de um innocente e applicação de uma pena 

demasiada. 

b. Absolvição de um criminoso e applicação de uma pena 

insuficiente.  

E isto porque os tribunaes: 

a. Erram quando condemnam um innocente; 
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b. Erram quando absolvem o criminoso; 

c. Erram quando applicam uma pena excessiva; 

d. Erram quando applicam uma pena insufficiente. 

Todas estas modalidades de erros podem verificar-se, e 

verificadas, são susceptiveis de reparação. Por isso, partindo do principio 

de que o erro judiciario só existe depois da sentença coodemnatoria ou 

absolutoria, define-o elle assim: 

“Toda a condemnação ou absolvição injusta, incluindo o 
excesso e a insuficiencia de pena.” 

Demonstrando o seu modo de vêr, que acceitamos, nota que a 

opinião de Giuriati em sua obra notavel sobre o assumpto pode-se reduzir 

a esta formula synthetica: 

“Os tribunaes commettem um erro judiciario sempre que 
condemnam um innocente e absolvem um criminoso, ou 
accusam um individuo que absolvem por falta de prova.” 

E accrescenta o seguinte que não cala do mesmo modo e 

inteiramente no nosso espirito: 

“Esta formula, aliás imperfeita, não domina todo o trabalho 
de Giuriati. Quando o auctor trata da reparação ás victimas 
dos erros judiciarios, exclue os casos — de prisão preventiva 
em que o arguido não foi pronunciado ou ficou finalmente 
absolvido — da imposição de uma pena demasiado rigorosa 
— e da condemnação como criminoso de um simples louco, 
para apenas considerar — a cathegoria dos condemnados 
com sentença irrevogavel, que têm razões para provar a 
propria innocencia. 

“Apparecem aqui duas especies de erros judiciarios que se 
não abrangiam na descripção de pags. 21 e segs. — a 
imposição de uma pena exagerada e a coodemnação de ura 
louco como criminoso. E é notavel que, ao ventilar a questão 
suprema do seu livro — a cara do erro judiciario pela 
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reparação — foge para o conceito classico, tão 
evidentemente acanhado.”1 

Era indispensavel esta noção do erro judiciario em geral em 

face da revisão em geral que é o seu instrumento de descoberta, tendo 

como objectivo a reparação e por fim final a mesma justiça. 

Assim, agora podemos dizer, foi o interesse da justiça que deu 

entrada nas legislações ao instituto de que nos occupamos. 

O instituto da revogação (revocazione), diz Garofalo, deve ser 

considerado como parallelo ao de cassação. Um e outro são chamados na 

linguagem technica da jurisprudencia remedios extraordinarios; e 

entretanto que o ultimo tende a fazer corrigir os erros de direito, o 

primeiro torna possivel emendar os erros de facto sobre os quaes tenha 

sido fundada uma sentença.1 

Nota o mesmo auctor, membro da alta magistratura italiana, 

que um e outro remedio têm sempre grande importancia, mas esta torna-

se muito mais consideravel em um systema de processo no qual, como 

naquelle por elle mesmo preconisado, não existe appellação contra as 

sentenças das magistraturas collegiaes ou tribunaes collectivos. 

Effectivamente aquelles codigos de processo penal que têm 

supprimido a appellação ou a têm transformado e limitado, como os da 

Allemanha e da Austria têm notavelmente (e talvez excessivamente) 

alargado o instituto da revisão.2 

4. Adiante teremos de confrontar essa observação com o 

direito actual da Republica sobre ambos os assumptos; podendo já 

adiantarmos que entre nós a evolução panallela dos recursos de 

appellação e revisão, talvez só se possa operar de modo diverso ao que se 

                                                 
1 Domenico Giuriati, Gli errori giudiziari diaguosi e rimedi, Milano, 1893, pags. 21 e 334; 
Alvaro Villela, A Revisão no Processo Criminal, Coimbra, 1897, pags. 11 segs. 
1 Garofalo, La riforma della procedura penale, na “Scuola Positiva” Anno 1893, pag. 97. 
2 Garofalo, la revisione dei giudicati na Scuola cit. pag. 98. 
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realisa em outros paizes, isto é, desenvolvendo-se ambos ao mesmo 

tempo; phenomeno este presumivel por motivos peculiares ao Brazil, 

onde a Constituição Federal entrou no dominio ou na esphera das 

materias das leis organicas e estabeleceu uma dualidade de direito 

processual que nada tinha que vêr com a dualidade mesma de 

magistratura da União e dos Estados. 

O que dizemos é para explicar o valor que póde ter entre nós 

o que sobre o assumpto notou o insigue professor Alimena no notavel 

Relatorio que escreveu para o 4.º Congresso Juridico Italiano sobre o 

thema da revisão: 

“Creio firmemente, e a tendencia das legislações modernas o 
attesta, que a evolução dos remedios juridicos deva cada 
vez mais restringir a appellação e alargar a revisão. 

“Na verdade, nunca se conseguirá demonstrar que o 
segundo juizo — o juizo de appellação — que é baseado 
sobre os mesmos elementos seja (só porque é o segundo) 
mais exacto do que o primeiro; entretanto que o juizo de 
revisão justamente porque se baseia sobre outros 
elementos, é mais exacto, porque tem como base uma 
prova purificada e mais completa. 

“Mesmo o juizo de revisão tutella melhor a diguidade do 
magistrado, porque, entretanto que o juiz da appellação diz 
ao juiz da primeira instancia: ‘tu tens errado e eu te corrijo;’ 
o juiz da revisão lhe diz: julgo, como tu terias julgado, se 
tivesses conhecido aquillo que eu conheço.1 

Entretanto, Giurati. que escreveu um livro de propaganda, 

contra os erros judiciarios, a favor das providencias a oppor-lhes e em que 

se revella intransigente, considera a Italia como desprovida de garantias 

n’este ponto, quaesquer que sejam os recursos considerados do seu 

processo judiciario. 

Á parte, pois, a graça, diz elle, que não é um remedio, mas 

uma ventura, os erros de facto encontram obstaculos insuperaveis para 

                                                 
1 Alimena, La revisione dei giudicati penali, Napoli, 1897, pag. 8. 
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serem corrigidos na intangibilidade assegurada ás sentenças, na 

superioridade decretada a favor dos juizes. 

Aos defensores perpetuos do statu quo que respondem, haver 

a appellação, haver a cassação, elle retorque: 

“A appellação para nós é simplesmente um não senso.” 

Admittida nas infracções menores e negada nas maiores, a 

appellação que as leis hodiernas concedem, se discute com o apoio dos 

termos do processo da sessão ou da audiencia. 

Naturalmente os segundos juizes se acautelam de acolher 

convicções oppostas áquellas declaradas pelos primeiros que viram com 

seus olhos e ouviram com seus ouvidos as testemunhas depôrem. 

Naturalmente desconfiam de termos de processo que não 

podem, nem mesmo querendo-se, referir todas as cousas com exactidão, 

e a mais das vezes a appellação, assim apoucada, se reduz a um 

problema, á uma illusão. 

As leis dão ao appellante dous palmos d’agua para navegar, e 

a barca fica em secco... 

A cassação, porém, diz a lei, é um remedio extraordinario e 

tão extraordinario que é propriamente uma canonisação. 

Circumdado de difficuldades inenarraveis, o recurso de 

cassação é constrangido a prescindir do facto e ligar-se sómente ao 

direito. 

Uma bipartição cruenta da causa capaz de desafiar o mais 

celebre operador de talha cesariana. 

Quem tem achado, entre os jurisconsultos eminentes, o modo 

de converter um erro de facto em um erro de direito? 
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A côrte de cassação, aliás, unica em um reino, absorta no seu 

famoso ideal da unidade da jurisprudencia, préoccupada pelo pensamento 

politico de não multiplicar os julgamentos, faz o que foi dito por Victor 

Hugo no Ultimo dia de um condemnado á morte, regeita quarenta 

recursos de uma vez, regeita 40 pourvois em massa.1 

5. Fica subentendido que o instituto da revisão comprehende 

não só as sentenças condemnatorias, como tambem as absolutorias. 

A proposito lembra o mesmo auctor no seu interessantissimo 

estudo, que apesar de ter decorrido mais de um decennio, os estudiosos 

não esqueceram o processo de um tal Servodio que accusado de haver 

morto o dr. Raphael Ambrosio, acabou mais tarde por confessar que era 

criminoso e de haver morto por mandato, pondo assim o problema: 

“Se, em virtude d’um conceito apriorístico, convem desarmar 
a sociedade tambem nesses casos extremos.” 

O mesmo Giuriati, que escreveu a notavel e extensa 

monographia citada sobre os erros judiciarios, sua diaguose e remedios, 

embora saliente os erros condemnatorios, como era natural, pela sua 

iniquidade e hediondez, refere-se tambem aos erros absolutorios que 

expõem a sociedade ao ludibrio dos malfeitores, desarmando a justiça. 

No seu livro todo calcado sobre ideias modernas, Alvaro 

Villela, como vimos, allia-se a essa opinião, demonstrando a necessidade 

da revisão pro réo e pro societate, isto é, a reformatio in melius e a 

reformatio in pejus da sentença revista; assim como nos mostra a revisão 

como um instituto complementar das sentenças indeterminadas, tendo 

como effeitos a continuação do meio repressivo ou a sua substituição, a 

liberdade condicional, ou a soltura definitiva do condemnado.2 

                                                 
1 Giuriati, Obr. cit. pag. 226. 
2 Domenico Giurati, Obr. cit. II; Alvaro Villela, Obr. cit. cap. IV. 
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É tambem o sentir de Garofalo, Lucchini e outros de escolas 

diversas e o que preceituam varias legislações, tendo nós antes tambem 

manifestado do mesmo modo no congresso constituinte em sessão de 28 

de Janeiro de 1891 em que eu dizia: 

A ultima emenda que offereço é ao § 1.º do art. 80 do 

projecto (de constituição), é a seguinte: 

A lei marcará os casos e a fórma da revisão que deverá ser 

requerida pelo condemnado. 

Ella se refere á revisão dos processos criminaes findos que se 

quer permittir, a requerimento do sentenciado de qualquer do povo e até 

ex-officio do procurador geral da Republica. Esta revisão é uma amnistia 

geral outorgada aos malfeitores. 

Como conceder-se ao Supremo Tribunal Federal a faculdade 

de rever os processos findos, já não digo a requerimento do criminoso ou 

de quem quer que por elle requeira em seu nome, como advogado ou 

procurador, mas a requerimento do procurador geral da Republica, não 

podendo o tribunal aggravar as penas? 

Oh! que importancia tem este direito, se muitos negam ao 

criminoso direitos? Esta disposição é uma exageração, um refinamento 

injustificavel por parte do poder judiciario do direito de graça. 

Creio tambem que esta disposição equivale perfeitamente á 

uma terceira instancia, porque tornará a revisão uma regra, em vez de 

excepção, contra o res judicata pro veritate habetur e todos os institutos 

processuaes que nelle se firmam. 

Não admitto que o supposto direito do criminoso seja mais 

respeitado do que o verdadeiro direito de qualquer cidadão, que não está 

sujeito aos effeilos de uma sentença criminal condemnatoria. 
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Esses direitos que exageradamente em seu complexo 

constituem o individualismo são anti-democraticos. 

É preciso substituir esta disposição pelo reconhecimento dos 

direitos respeitaveis da sociedade que constituem o socialismo na boa 

accepção do termo. 

Ninguem ainda sustentou, que me conste, a doutrina 

concretisada nesse art. 80 do projecto que não permitte aggravar as 

penas da sentença revista, quando provocada a revista por qualquer 

cidadão ou pelo procurador geral da Republica. 

Publicistas modernos eminentes defendem a opinião 

diametralmente opposta, mesmo quando se trata de processo que não 

está findo. 

Georges Vidal, espiritualista e por isso insuspeito de rigorismo, 

em um livro recente, cujas palavras inserirei no meu discurso, não vae tão 

adeante. 

“A opinião dos novos criminalistas, tendendo a auctorisar a 
aggravação da sorte do accusado por occasião da sua 
appellação ou do seu recurso de revista, é a subversão dos 
principios juridicos os mais racionaes e da noção conforme o 
bom senso do effeito devolutivo dessas vias de recurso; os 
juizes superiores não podem estatuir senão sobre o que lhes 
é submettido e o silencio do ministerio publico prova bem 
que a penalidade pronunciada é sufficiente, senão 
exagerada: o representante da sociedade tem um meio 
muito facil de evitar o inconveniente assignalado, appellando 
ou recorrendo elle mesmo, para que seja necessario 
introduzir uma modificação contraria á razão e á equidade. 

“É verdade que as nossas legislações modernas consagram o 
principio de que o recurso da revista não póde ter lugar em 
caso de livramento pelo jury, senão no interesse da lei, sem 
prejudicar ao accusado livrado e que a revista não é 
concedida senão em proveito dos condemnados e não contra 
os accusados livrados em consequencia de um erro de facto. 

“Ferri e Garofalo querem, em falta de melhor, conceder á 
sociedade o direito de submetter a novos debates o 
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accusado livrado por erro de direito ou de facto, citando em 
apoio o exemplo da Austria e da Allemanha, ainda que as 
legislações destes paizes, a segunda, sobretudo, 
ultrapassando, é verdade, as da Italia e da França, vão, 
entretanto, menos longe que a sua dontrina.” 

Desprezamos rigores salutares e, exagerando as tendencias 

espiritualistas, chegamos a pôr a serviço dos condemnados todos os 

cidadãos e o ministerio publico, fazendo da justiça, que deve ser 

inexoravel e inflexivel, uma obra de caridade ou um officio de assistencia 

publica. 

Portanto, aqui o repito, nós devemos guiar-nos na solução 

destas momentosas, questões pelos principios scientificos e pelos 

exemplos de outros paizes de cultura intellectual mais adeantada do que a 

nossa e não simplesmente por um inexplicavel sentimentalismo.1 

Quizemos neste capitulo dar uma ideia geral de todos os erros 

judiciarios e alludir ao remedio correspondente da revisão; mas nesta 

primeira parte do trabalho nos occupa-remos especialmente da revisão 

das condemnações. 

III.  As origens da revisão 

6. Este acto de protecção e de alta auctoridade, diz Dalloz, 

tem uma origem bem antiga e estava em uso entre diferentes nações. 

Sob o imperio do direito romano, a revisão do processo era 

admittida em toda a materia. A lei 35 D. De re judic, concedia uma 

especie de revisão das condemnações injustas. Sobre cartes concedidas 

pelo principe, os juizes eram auctorisados, se era caso disso, a proferir a 

retractação de seus julgamentos ou sentenças. 

Por outro lado, as leis 1 C. De sententiis praefectorum 

praetorio; 5 C. De precibus imperatori offerendis, e a Novella 119, cap. 5, 

                                                 
1 Annaes do Congresso Nacional — Constituinte, 1891, vol. 2.º App. pag, 53 — discurso 
do deputado João Vieira. 
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abriam ás partes que pretendiam ter sido illegitimamente condemnadas 

pelos prefeitos do pretorio uma via que ellas chamavam supplicação e 

pela qual os negocios julgados em ultima alçada eram submettidos a um 

novo exame. 

Sob o imperio de Constantino e de seus successores, os 

accusados, de qualquer estado que fossem, e por quaesquer juizes que 

houvessem sido condemnados, tinham recurso á auctoridade do principe 

para obter deste a permissão de fazer rever o seu processo. 

Os reis de França usaram igualmente do mesmo poder em 

todos os casos em que o réo não tinha outra via para fazer reformar a 

sentença viciosa ou erronea que fazia objecto de sua reclamação. 

Outr’ora esse recurso eslava em uso em França sob o nome, 

quer de revisão, quer de proposição do erro, contra todos os julgamentos 

ou sentenças em ultima alçada e isto, tanto nas materias civis como nas 

criminaes. 

Em Portugal, a Ord. do Liv. 3.º Tit. 95, § 11, prohibia a 

revisão ou antes revista (cassação) nas causas criminaes que só por graça 

especialissima do Principe podiam ser revistas em virtude da lei de 3 de 

Novembro de 1768, § 4.º. Mas o verdadeiro instituto da revisão, póde-se 

dizer, sem receio de commetter anachronismos, e ao contrario 

differenciando-o de outros recursos semelhantes ou parecidos, não 

identicos, é relativamente moderno, e, por isso, diz Alimena, que sua 

historia é assás pobre. 

Comprehende-se perfeitamente ante a sciencia hoje, que a 

falta de differenciação de funcções nas fórmas evolutivas de governo que 

não têm attiugido um certo grau de cultura juridica importa 

necessariamente a falta de differenciação de institutos que só mais tarde 

surgem, destacando-se de outros mais complexos. 
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Assim na antiguidade a revisão devia naturalmente confundir-

se com a graça soberana. 

É como se podem explicar os textos romanos, conde a revisão 

se considerava, antes como uma licentia supplicandi, do que como um 

verdadeiro e proprio remedio juridico. 

Não é isto de admirar, porque recentemente o nosso Supremo 

Tribunal Federal teve occasião de declarar em aresto: “não é caso de 

recurso de revisão criminal o pedido de graça ou perdão do resto da pena 

a que foi o réo condemnado:” Revisão crime, n.º 2 de 1891. 

O mesmo principio foi em seguida repetido nas Revisões 

crimes n.ºs 1 e 7 de 1891.1 

Tres casos eram especialmente previstos pelo direito romano: 

1.º Annullava-se a condemnação baseiada na propria 

confissão do accusado, quando posteriormente se viesse a provar a 

innocencia delle; 

2.º Annullava-se a condemnação apoiada sobre testemunhos 

demonstrados depois como falsos;  

3.º Annullava-se, finalmente, a condemnação baseiada sobre 

uma sentença iniqua. 

Alimena que compendia nestas regras os textos romanos que 

transcreve o aqui omittimos, diz que dellas resaltam dous principios que 

deviam depois resistir aos seculos: 

Esta providencia extraordinaria tinha a virtude de anniquilar 

completamente a sentença e de repôr tudo no seu estado primitivo, in 

integrum restitutio. 

                                                 
1 O Direito, vol. 56, pag. 610; vol. 57, pag. 107 e vol. 60, pag. 486. 
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Ella tinha vida independentemente da appellação e tambem 

quando a appellação não tivesse sido possivel, quamvis appellari non 

possit.1 

 
7. Depois do direito romano, em relação a outros paizes que 

não o nosso, decorrem seculos até á ordenança franceza de 1539, 

modificada pela de 1667, para achar as chamadas propositions d’erreur 

que eram, por assim dizer, o embryão renascente do famoso instituto. 

Mais tarde a ordenança de 1670 falia de lettres de révision que 

eram admittidas, desde que se tratasse de uma condemnação por erro de 

facto. 

Na época da revolução franceza duas leis aboliram a revisão 

que afinal restabelecida pela de 15 de Maio de 1793, parece que foi 

abolida, ou pelo menos tornou-se duvidosa pelo silencio do cod. do 3 

brumario do anno IV, sendo por ultimo e de novo restabelecida no cod. de 

instrucção criminal francez, de 1808, arts. 443 e segs. 

Na Italia, a revisão surge em Napoles em 1738. 

Entre os dous paizes ha esta differença a notar, que ali muito 

antes, do que em França, a revisão foi retirada das attribuições do 

conselho do principe e confiada á magistratura ordinaria. 

Em França, sob o regimen absoluto se tinha visto e pela ultima 

vez no decreto de 20 de Dezembro de 1813 que com as cartas chamadas 

de revisão graciosa, o soberano concedia a revisão tambem nos casos não 

previstos na lei; mas em tempos de liberdade isto foi absolutamente 

vedado de modo tão rigido, e basta recordar o Decr. real de 10 de 

Fevereiro de 1832 — que a revisão não foi admittida, nem mesmo para 

rehabilitar a memoria do infeliz marechal Ney e a do pobre Lesurques, 

cujas execuções em França tanto tinham commovido o paiz.  
                                                 
1 Alimena cit. Relazione per il IV congresso giuridico nazionale, pag. 11. 
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Conseguintemente é mister acceitar com as devidas reservas, 

conforme depois melhor veremos, o que diz Dalloz: 

“A revisão, na accepção geral da palavra, diz elle, é um 
recurso extremo á auctoridade soberana contra decisões 
judiciarias nas quaes se pretende que o juiz cahiu em erro, 
quer sobre o facto, quer sobre o direito, ou por falta de ter 
tido os esclarecimentos necessarios, ou mesmo porque esse 
erro se revela por factos ou documentos que não foram 
descobertos senão depois do julgamento. Este recurso que 
tem por objecto rever o processo e obter que elle seja 
julgado de novo, não pode ser exercido senão quando não 
existe mais outra via para chegar ao mesmo fim.” 

Alvaro Villela, criticando Giuriati, acha que este faz um 

conceito imperfeito da revisão que se pode traduzir por esta formula: 

“Os tribunaes commettem um erro judiciario sempre que 
condemnam um innocente e absolvem um criminoso, ou 
accusam um individuo que depois absolvem por falta de 
prova.” 

Depois accrescenta: 

Estudamos os erros judiciarios para os descobrir pela revisão e 

para os sanar pela reparação, e por isso não ficaremos nos extremos da 

condemnação de um innocente ou da absolvição de um criminoso, mas 

adoptaremos uma formula generica, que possa comprehender todos os 

erros de facto, praticados pela justiça penal E isto porque os tribunaes: 

a) Erram quando condemnam um innocente; 

b) Erram quando absolvem o criminoso; 

c) Erram quando applicam uma pena excessiva; 

d) Erram quando applicam uma pena insufficiente. 

Todas estas modalidades de erros podem verificar-se, e, 

verificadas, são susceptiveis de reparação. Porisso, partindo do principio 
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de que o erro judiciario só existe depois da sentença condemnatoria ou 

absolutoria, definimol-o do modo seguinte: 

“Toda a condemnação ou absolvição injusta, incluindo o 
excesso ou insuficiencia da pena.” 

E como o mesmo auctor dá uma grande extensão ao conceito 

da revisão define-a assim: 

“O meio legitimo de modificar os julgados criminaes pelo 

reexame dos processos respectivos,” justificando-a por longas 

considerações que resume nesta observação: 

“Bem sabemos que são poucas as legislações que admittem 
a revisão em todos os casos de condemnação e menos ainda 
as que a alargam ás sentenças absolutorias. É certo, porém, 
que algumas existem e que as tendencias scientificas são 
para a applicação generica da revisão.” 1 

8. Nas legislações contemporaneas figura a revisão, regalada 

mais ou menos perfeitamente nos codigos dos differentes paizes, 

conforme teremos occasião de vêr pelas referencias que a elles faremos 

no correr deste estado. 

Fazem excepção á lei dos povos cultos, sob este ponto de 

vista, as de paizes onde o direito está pouco desenvolvido, exs.: a 

Dinamarca e o Montenegro, por verdadeira singularidade, a Inglaterra e 

pela influencia do mesmo espirito juridico, os Estados Unidos da America 

do Norte, o Canadá, a India, etc. 

Em muitos Estados, a Italia inclusive, no dizer de Alimena e 

Garofalo, o instituto está mal regulado, de modo que temos a attenuante 

acharmo-nos em muito boa companhia. 

                                                 
1 Dalloz, REPERTOIRE, Cassation 1525 e 1539. Para os detalhes, Alimena, Obr. cit. pags. 
11—17; Mello Freire, Institutiones juris civilis luzitani, 1860, vol. 4.º, pag. 202; Alvaro 
Villela, Obr. cit., pags. 13 e 60. 
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E como a revisão foi um verdadeiro enxerto na Constituição 

Federal e figura em leis especiaes, sendo apenas um incidente e improprio 

no art. 86 do nosso codigo penal, e não do processo, o Brazil não figura 

no livro de Alimena que  aliás cita sempre os nossos codigos e auctores 

nos seus esplendidos estudos de legislação comparada que primam pela 

riqueza bibliographica, no dizer mesmo de adversarios intransigentes. 

Tambem o notado auctor portuguez não faz a minima 

referencia ao nosso paiz, cujo direito é oriundo do mesmo tronco do velho 

direito portuguez, em cujas reformas entretanto se pode citar como 

exemplo o codigo penal de 1852, ao qual serviu como uma de suas fontes 

o nosso de 1830. 

Entretanto a culpa de não sermos conhecidos, senão 

commercialmente, nem por Portugal, recae toda em geral sobre os nossos 

juristas e especialmente sobre a nossa diplomacia que conhece menos o 

paiz, do que o estrangeiro, e a propria imprensa que ou por insciencia das 

nossas cousas — e dos nossos homens ou por preconceitos e prejuizos 

contra uns e outros quando não malsina, cala. 

É vicio originario da raça latina na America, pois que nós 

conhecemos melhor a Asia, a Africa e a Oceania por informação da 

Europa, do que a nossa mesma America do Sul e Central. 

Perdoe-se-nos a digressão em fórma de parenthesis. 

Excedia os limites d’este estudo resumir mesmo a legislação 

comparada sobre o assumpto. 

Apenas notaremos que Alimena, desempenhando cabalmente 

essa tarefa, distinguiu as legislações que têm o instituto da revisão das 

que o não têm. 
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Algumas legislações enumeram os casos de revisão e depois 

lhes addicionam o direito de graça ou a indulgencia soberana, ex.: a 

Servia, cod. do proc. pen. § 340, fazendo o homogeneo no heterogeneo. 

Outras legislações, porém, regulam tal instituto por meios 

exclusivamente judiciarios, como a nossa, e fóra de toda a intervenção do 

chamado direito de agraciar exercito pelos poderes legislativo ou 

executivo da União e dos Estados. 

Quando o nosso Supremo Tribunal Federal teve de julgar o 

primeiro recurso declarou: 

“É incompetente o Ministerio da Justiça para provocar a 
revisão de processo crime pelo Supremo Tribunal Federal, 
convertendo assim o recurso de graça interposto pelo 
condemnado perante o Poder Executivo em recurso de 
revisão; é a intelligencia do art. 81, § 1.º da Constituição da 
Republica:” Revisão-crime n.º 1 de 1891.1 

As ultimas legislações a alludidas formam dous grupos, umas 

onde o instituto é regulado sobre o typo das antigas leis e outras de 

accordo com as tendencias modernas. 

É fóra de questão que a definição de cada um desses typos de 

revisão é differente. 

Conforme o primeiro: “a revisão é o recurso extraordinario que 

em seguida á uma injustiça evidente tem lugar sobre os mesmos 

elementos que serviram de base ao juiz que proferiu a sentença de que se 

recorre.” 

Conforme o segundo: “a revisão é um recurso extraordinario 

contra uma sentença passada em julgado, baseado em elementos 

supervenientes e desconhecidos do primeiro juiz.” 

                                                 
1 O Direito, vol. 60, pag. 486. 
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O grupo de legislações calcado sobre este ultimo typo pode ser 

ainda subdividido, conforme nellas os casos de revisão são especial e 

taxativamente previstos, ou contidos em uma formula generica e 

illimitada. 

Para um estudo completo da legislação comparada neste 

ponto é um escellente compendio da materia a monographia de Alimena, 

donde extractamos parte do resumo que aqui fazemos.1 

A que grupo pertencerá a legislação que temos sobre a 

revisão? 

Parece-nos que á primeira sub-classe do segundo typo ou 

grupo a que alludimos, isto é, áquelle systema ou methodo de legislações 

que enumera taxativa e especialmente os casos de revisão, como melhor 

veremos depois, não obstante por um lado os defeitos, e por outro as 

lacunas, do nosso direito que estão por isso a reclamar instantemente a 

sua propria revisão. 

Como muito bem diz o auctor portuguez que temos citado, 

segundo o conceito tradicional, a revisão é um recurso extraordinario, 

pelo qual se examina de novo, por causa de um erro de facto, um 

processo já ultimado por sentença passada em julgado. 

Discutindo a questão das relações entre o erro judiciario e a 

revisão e assentando como condições desta uma sentença definitiva e a 

necessidade de alterar ou executar o julgado define elle a revisão como 

vimos acima. 

Em Portugal, além dos casos taxativamente enumerados no 

direito anterior “será admittida a revisão quando tiverem occorrido 

                                                 
1 La Revisione dei giudicati penali, pags. 18—30. 
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circumstancias que justifiquem a innocencia dos condemnados,” conforme 

a nova lei de 3 de Abril de 1896.2 

IV. O nosso direito sobre a revisão 

9. O primeiro acto que figura na legislação brazileira, fazendo 

entrar no nosso direito a revisão, é o Decr. do Governo Provisorio 

expedido pelo Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles, Membro do mesmo 

Governo, e Ministro da Justiça, actualmente Presidente da Republica e sob 

o n.º 848 — de 11 de Outubro da 1890 que “organiza a justiça federal”, 

que devia ser creada, como foi pouco depois, pela Constituição a votar no 

Congresso Nacional, e assim dispõe: 

“Art. 9.º Compete ao tribunal (supremo federal): 

 “III. Proceder á revisão dos processos críminaes em que 
houver sentença condemnatoria definitiva, qualquer que 
tenha sido o juiz ou tribunal julgador. 

“§ 1.º Este recurso é facultado exclusivamente aos 
condemnados, que o interporão por si ou por seus 
representantes legaes nos crimes de todo o genero, 
exceptuadas as contravenções. 

“§ 2.º A pena poderá ser relevada ou attenuada quando a 
sentença revista fôr contraria a direito expresso ou á 
evidencia dos autos, mas em nenhum caso poderá ser 
aggravada.  

“§ 3.º No caso de nullidade absoluta ou de pleno direito, o 
réo poderá ser submettido a novo julgamento. 

“§ 4.º Em acto de revisão é permittido conhecer de factos e 
circumstancias que, não constando do processo, sejam 
entretando adegados e provados perante o Supremo 
Tribunal. 

“§ 5.º A revisão será provocada por petição instruida com a 
certidão authentica das peças do processo e mais 
documentos que o interessado queira juntar, 
independentemente de outra qualquer formalidade. 

                                                 
2 Ortolam, Droit penal, Paris 1886, pag. 624; Garraud, Précis de Droit Criminel, 1898, 
pag. 817, Alvaro Villala, Obr. cit. pag. 52, n.º 5, e pag. 370, n. 30. 
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 “§ 6.º O Supremo Tribunal poderá exigir do juiz ou tribunal 
recorrido os documentos ou informações e mais diligencias 
que julgar necessarias para o descobrimento da verdade.” 

Com a mesma data o Governo Provisorio, pelo seu mesmo 

Ministro da Justiça que delle fazia parte, tambem publicou o Decr. n.º 847 

do 11 de Outubro de 1890 que — promulga o cod. penal, — onde se vê 

incidentemente a revisão, quando estabelece: 

“Art. 86. A rehabilitação consiste na reintegração do 
condemnado em todos os direitos que houver perdido pela 
condemnação, quando for declarado innocente pelo Supremo 
Tribunal Federal, em consequencia de revisão extraordinaria 
da sentença condemnatoria. 

“§ 1.º A rehabilitação resulta immediatamente da sentença 
de revisão passada em julgado.  

“§ 2.º A sentença de rehabilitação reconhecerá o direito do 
rehabilitado á uma justa indemnisação, que será liquidada 
na execução, por todos os prejuizos soffridos com a 
condemnação. 

A Nação, ou o Estado, são responsaveis pela indemnisação.” 

A esta disposição é parallela a do art. 73, do Cod. Penal da 

Armada de 1891. 

Pouco tempo depois, isto é, em 24 de Fevereiro de 1891, veio 

promulgada a Constituição Federal e nella foi enxertada a seguinte 

disposição: 

“Art. 81. Os processos findos, em materia crime, poderão ser 

revistos, a qualquer tempo, em beneficio dos condemnados, pelo Supremo 

Tribunal Federal, para reformar, ou confirmar a sentença. 

“§ 1.º A lei marcará os casos e a fórma da revisão, que poderá 

ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, ou ex-officio pelo 

Procurador Geral da Republica. 
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“§ 2.º Na revisão não podem ser aggravadas as penas da 

sentença revista. 

“§ 3º As disposições do presente artigo são extensivas aos 

processos militares.” 

Eis a disposição, que entre nós constitue o supremo regulador 

do instituto da revisão. 

Precede-a, referindo-se a ella, a seguinte, tambem da 

Constituição Federal: 

“Art. 59.   Ao Supremo Tribunal Federal compete: 

“III. Rever os processos findos, nos termos do art. 81.º 

10. Depois de promulgada a Constituição, e já em pleno 

exercicio a Justiça da União, o Supremo Tribunal Federal expediu o seu 

proprio Regimento de 8 de Agosto de 1891.1 

O Regimento, como era natural sob o titulo Da revisão dos 

processos criminaes, no art. 15, § 4.º e cap. viu do tit. III, arts. 103 a 

106, §§ e lettras, trata do processo da revisão, referindo-se a um dos 

preceitos da Constituição e ao Decr. n.º 848 e estabelecendo tambem as 

regras para a pratica formalistica do recurso. 

Eis as suas disposições: 

“Art. 15. Compete ao Supremo Tribunal Federal: 

“§ 4.º Proceder á revisão dos processos criminaes 
(exceptuados os de contravenções), em que houver 
sentença passada em julgado, qualquer que tenha sido o juiz 
ou tribunal julgador, civil ou militar, para confirmar ou 
reformar a sentença sem aggravação da pena nella imposta, 
annullar, mandar reformar o processo no todo ou em parte, 
ou declarar a innocencia do condemnado e consequente 

                                                 
1 O Direito, vol. 57, de 1892, pags. 169—210. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

33 

rehabilitação, na fórma do art. 86 do Codigo Penal (Const., 
art. 81; Decr. n. 848, art. 9.º, III). 

“Art. 103. O Tribunal procederá á revisão dos processos 
findos em materia crime á vista de petição, suficientemente 
instruida, do condemnado ou seus representantes legaes, de 
qualquer pessoa ou do Procurador Geral da Republica 
(Const., art. 81, § 1.º e Decr. n.º 848, art. 9.º, III). 

“Art. 104. Recebida, autoada e distribuida a petição, o 
relator deve examinar se ella está regularmente instruida. 

“§ 1.º Si a petição se fundar em ser a sentença contraria a 
direito expresso, deverá ser instrnida com os seguintes 
documentos: 

“a) certidão da sentença condemnatoria, dando o escrivão fé 
publica de haver ella passado em julgado; 

“b) certidão das peças do processo em que se fundou a 
sentença para a qualificação ou classificação do facto, 
applicação da lei, ou imposição da pena, arguida de erronea, 
falsa ou injuridica; 

“c) informação do juizo ou tribunal da condemnação e 
quaesquer outros documentos que elle, a parte ou ou 
ministerio publico apresentar. 

“§ 2.º Si a petição se fundar em nullidade do processo ou do 
julgamento, deverá ser instruida com certidão da sentença 
condemnatoria passada em julgado, dos actos arguidos de 
nullos, ou da omissão não sanada ou supprida de 
formalidades substanciaes, prova do defeito, falsidade, vicio 
ou violação allegada da lei, que não constar das mesmas 
certidões, e informação do juizo ou tribunal da condemnação 
com os documentos que se juntarem, segundo o final do § 
precedente. 

“§ 3.º Si a petição se fundar em ser a sentença contraria á 
evidencia dos autos, deverão estes em original, ou o 
traslado devidamente cencertado, ser presentes ao Tribunal, 
com a informação do juiz ou tribunal da condemnação. 

“§ 4.º Si a petição se fnndar em novas provas obtidas da 
innocencia do condemnado ou injustiça do sua julgamento, 
deverá ser instruida de conformidade com o § antecedente, 
e acompanhada dessas novas provas. 
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“§ 5.º Não estando a petição instruida com as necessarias 
peças do processo, o relator por seu despacho mandara que 
as junte o peticionario. 

“§ 6.º Sendo offerecida prova de facto ou circumstancia que 
não conste do processo, o relator a receberá. 

“§ 7.º No caso de não estar a petição informada pelo juizo 
ou tribunal da condemnação, ser-lhe-ha remettido por 
despacho do relator, afim de que, fazendo juntar as 
certidões e traslados do processo requeridos, preste os 
esclarecimentos necessarios, observando-se as duas 
seguintes disposições: 

“a) si a petição fôr acompanhada de documentos originaes, 
estes serão remettidos ao juizo ou tribunal informante por 
copia, que o secretario do Supremo Tribunal authenticará; 

“b) as certidões e traslados dos autos serão passados 
gratuitamente quando requeridos pelo ministerio publico ou 
pelos réos notoriamente pobres. 

“Art. 105. Instruido o processo e sobre elle ouvido o 
Procurador Geral da Republica, passarão a vel-o os dous 
juizes seguintes ao relator, e na sessão do Tribunal 
desiguada pelo presidente se procederá ao julgamento como 
nas appellações. 

“Art. 106. São admissiveis contra as sentenças do Tribunal 
proferidas em taes processos os embargos de declaração.” 

Foram estas as disposições do Regimento organisado pelo 

Supremo Tribunal Federal para o processo e julgamento da revisão dos 

processos criminaes ou penaes. 

Não fui ainda a ultima palavra do nosso direito positivo sobre o 

importante instituto. 

A lei n. 221 — de 20 de Novembro de 1894, para a qual 

collaborou efficazmente, de modo geral, o Dr. Campos Salles, então 

senador, e que — completa a organisação da Justiça Federal da Republica 

— estabelece disposições que sem duvida revogaram as leis e mais actos 

anteriores em tudo quanto estes e estas não se harmonisarem com 
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aquellas, exceptuada apenas a constituição que resiste á acção das leis 

ordinarias. 

Eis pois as ultimas disposições sobre a revisão: 

“Art. 74. A revisão dos processos criminaes, findos, de que 
trata o art. 9.º, n.º 3 do Decr. n.º 848 de 1890, estende-se 
aos processos militares e será regulada do modo seguinte: 

“§ 1.º Tem lugar a revisão: 

“1.º quando a sentença condemnatoria for contraria ao texto 
expresso da lei penal; 

“2.º quando no processo em que foi proferida a sentença 
condemnatoria não se guardaram as formalidades 
substanciaes, de que trata o art. 301 do Codigo do Processo 
Criminal; 

“3.º quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida 
por juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado, ou 
quando se fundar em depoimento, instrumento ou exame 
julgados falsos; 

“4.º quando a sentença condemnatoria estiver em formal 
contradicção com outra na qual foram condemnados como 
auctores do mesmo crime outro ou outros réos; 

“5.º quando a sentença coudemnatoria tiver sido proferida 
na supposição de homicidio, que posteriormente se verificou 
não ser real, por estar viva a pessoa que se dizia 
assassinada; 

“6.º quando a sentença condemnatoria fôr contraria à 
evidencia dos autos; 

“7.º quando, depois da sentença condemnatoria, se 
descobrirem novas e irrecusaveis provas da innocencia do 
condemnado. 

“§ 2.º A revisão poderá ser requisitada, pelo condemnado, 
pela familia, por qualquer do povo e pelo procurador geral 
da Republica. 

“§ 3.º Em todo o caso, a prova dos factos allegados na 
revisão deve resultar necessariamente de sentença 
prejudicial em que taes factos estejam reconhecidos. 
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A prova novamente exhibida será confrontada com as que 
servirem de base á condemnação, para que o tribunal possa 
apreciar o valor relativo de cada uma. 

“§ 4.º Quando já fôr fallecida a pessoa, cuja condemnação 
tiver de ser revista, o tribunal nomeará um curador que 
exerça todos os direitos do condemnado. Si pelo exame do 
processo reconhecer o erro ou injustiça da condemnação, o 
tribunal, reformando a sentença revista, rehabilitará a 
memoria do condemnado. 

“§ 5.º Si o tribunal verificar que a pena imposta ao 
condemnado não corresponde ao gráo em que se acha 
incurso, reformará a sentença condemnatoria nessa parte, 
salvo a disposição do § 7.º 

“§ 6.º Si verificar que no processo revisto não foram 
guardadas as fórmulas substanciaes, limitar-se-ha a julgar 
nullo o mesmo processo. 

“O procurador geral da Republica, neste caso, promoverá a 
renovação do processo no juizo competente, si o crime 
pertencer ao conhecimento da justiça federal, ou remetterá 
a sentença do tribunal ao ministerio publico do respectivo 
Estado, si o crime pertencer á jurisdicção local. 

“§ 7.º Em hypothese alguma poder-se-ha na sentença de 
revisão aggravar a pena imposta ao condemnado. 

“§ 8.º Na revisão serão observadas quaesquer outras 
disposições do decreto n.º 848 de 1890 e o processo 
estabelecido no regimento interno do Supremo Tribunal 
Federal na parte não alterada pela presente lei.” 

Os textos das disposições da Constituição Federal e das outras 

referentes á revisão foram ultimamente codificados pelo Decr. n.º 3084 de 

5 de Novembro de 1898 que “approva a Consolidação das Leis referentes 

á Justiça Federal” e correspondem aos arts. 342 a 331 desta 

Consolidação, nos termos seguintes: 

Art. 342. Os processos findos, em materia criminal poderão 
ser revistos em qualquer tempo, em beneficio dos 
condemnados pelo Supremo Tribunal Federal para reformar 
ou confirmar a sentença. 
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Nesta disposição tambem se comprehendem os processos 
militares. (C, art. 81, § 3.º, D. n. 848, art. 9, III). 

Art. 343. Tem lugar a revisão: 

a) quando a sentença condemnatoria fôr contraria ao texto 
expresso da lei penal; 

b) quando no processo, em que foi proferida a sentença 
condemnatoria, não se guardarem as formalidades 
substanciaes do processo; 

c) quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida por 
juiz incompetente, suspeilo, peitado ou subornado, ou 
quando se fundar em depoimento, instrumento ou exame 
julgado falso; 

d) quando a sentença condemnatoria estiver em formal 
contradicção com outra, na qual foram condemnados como 
auctores do mesmo crime outros réos; 

e) quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida na 
supposição de homicidio, que posteriormente se verificou 
não ser real, por estar viva a pessoa que era tida por 
assassinada; 

f) quando a sentença condemnatoria fôr contraria á 
evidencia dos autos; 

g) quando depois da sentença condemnatoria se 
descobrirem novas e irrecusaveis provas da innocencia do 
condemnado. (L. n.º 221, art. 74, § 1.º). 

Art. 344. A revisão poderá ser requerida pelo condemnado, 
por qualquer do povo ou pelo Procurador Geral da Republica. 
(L. n.º 221, art. 74, § 2.º). 

Art. 345. Recebida, autuada e distribuida a petição de 
revisão, o relator deve examinar se ella está regularmente 
instruida. 

§ 1.º Si a petição se fundar em ser a sentença contraria a 
direito expresso, deverá ser instruída com os seguintes 
documentos: 

a) certidão da sentença condemnatoria, dando o escrivão fé 
de haver passado em julgado; 
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b) certidão das peças do processo em que se fundou a 
sentença para a qualificação ou classificação do facto, 
applicação da lei ou imposição da pena arguida de injuridica; 

c) informação do juizo ou tribunal da condemnação e 
quaesquer outros documentos que o tribunal, a parte ou o 
ministerio publico apresentar. 

§ 2.º Si a petição se fundar em nullidade do processo ou do 
julgamento deverá ser instruida com certidão da sentença 
condemnatoria passada em julgado, dos actos arguidos de 
nullos, ou da omissão não sanada ou não supprida de 
formalidades substanciaes, prova do defeito, vicio ou 
violação allegada da lei, que não constar das mesmas 
certidões, e informação do juizo ou tribunal da condemnação 
com os documentos que se juntarem, segundo o final do 
paragrapho antecedente. 

§ 3.º Si a petição se fundar em ser a sentença contraria á 
evidencia dos autos, deverão estes, em original ou traslado 
devidamente concertado, ser presentes ao Tribunal, com 
informação do juiz ou tribunal da condemnação. 

§ 4.º Si a petição se fundar em novas provas obtidas da 
innocencia do condemnado ou injustiça do seu julgamento, 
deverá ser instruida de conformidade com o paragrapho 
antecedente e acompanhada das ditas provas. 

§ 5.º Em todo o caso a prova dos factos adegados na 
revisão deve resultar necessariamente de sentença 
prejudicial em que taes factos estejam reconhecidos. (R. S. 
T. art. 101; L. n.º 221, art. 74, § 3.º). 

Art. 346. Não estando a petição instruida com as necessarias 
peças do processo, o relator por seu despacho mandará que 
as junte o peticionario. 

Sendo offerecida prova de facto ou circumstancia que não 
conste do processo, o relator o receberá na fórma do artigo 
antecedente, § 5.º (R. S. T. art. 104., §§ 5.º e 6.º) 

A prova novamente exhibida será sempre confrontada com 
as que servirem de base á condemnação, para que o 
Tribunal possa apreciar o valor relativo. (L. n.º 221, art. 74, 
§ 3.º). 

Art. 347. No caso de não estar a petição informada pelo juiz 
ou tribunal da condemnação, ser-lhe-ha remettida por 
despacho do relator, afim de que, fazendo juntar as 
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certidões e traslados dos processos requeridos, preste os 
esclarecimentos necessarios, observando-se as duas 
seguintes disposições: 

a) Se a petição fôr acompanhada de documentos originaes, 
estes serão remettidos ao juiz ou tribunal informante por 
copia, que o secretario authenticará;  

b) as certidões e traslados dos autos serão passados 
gratuitamente, quando requeridos pelo ministerio publico ou 
pelos réos notoriamente pobres. (R. S. T. art. 104, § 7.º). 

Art. 348. Instruido o processo e sobre elle ouvido o 
procurador geral da Republica, serão vistos pelos dois juizes 
seguintes ao relator, e na sessão do tribunal desiguada pelo 
presidente se procederá ao julgamento como nas apellações. 
(R. S. T. art. 105). 

Art. 349.   Si o tribunal verificar que a pena imposta ao 
condemnado não corresponde ao gráo, em que elle se achar 
incurso, reformará nessa parte a sentença condemnatoria. 
(L. n. 221, art. 74, § 5.º). 

Art. 350. Si verificar que no processo revisto não foram 
guardadas as formalidades substanciaes, limitar-se-ha a 
julgar nnllo o mesmo processo. 

Neste caso o procurador geral da Republica promoverá a 
renovação do processo no juizo competente, si o crime 
pertencer ao conhecimento da justiça federal, ou remetterá 
a sentença do Tribunal ao ministerio publico do respectivo 
Estado, si o crime pertencer á jurisdicção local. (L. n. 221, 
art. 74, § 6.º) 

Art. 351. Na revisão não podem ser aggravadas as penas da 
sentença revista. (C. art. 81, § 2.º, L. n.º 221, art. 74, § 
7.º) 

V. A theoria da revisão 

11. A legislação que acabamos de citar integralmente, porque 

se trata de materia importante e inteiramente inexplorada entre nós, só 

póde ser aferida pela theoria do proprio instituto para podermos chegar ao 

resultado pratico que desejamos, isto é, o de saber, si essa legislação 

deve ser mantida, tal qual se acha, ou deve ser reformada, não só para 
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harmonisal-a melhor com os preceitos constitucionaes como 

principalmente reduzil-a a um dos typos classicos da revisão, sem mescla, 

nem mistura de outros institutos, apparentemente semelhantes, mas 

realmente dissemilhantes do de que tratamos. 

É o que vamos tentar. 

Alvaro Villela, que faz o historico da graça, da revisão e da 

revista (cassação), como uma só instituição indistincta, no velho direito 

portuguez, que neste ponto já tambem nos regeu, consigua na sua obra, 

que por este motivo aproveitamos, as seguintes observações: 

“Antes de terminar o presente numero, deyemos observar, 
para evitar equivocos sobre o que deixamos escripto, que o 
systema das revistas do nosso antigo direito representava 
um todo homogeneo, que as reformas legislativas deste 
seculo differenciaram em duas instituições bem definidas — 
a revista e a revisão. 

“Com effeito, no direito anterior, a revista não só podia ser 
motivada por nullidades do processo ou por nullidades da 
sentença, o que hoje constitue o seu objecto especifico, mas 
ainda pelo perjurio das testemunhas, pelo suborno dos 
juizes e pela falsidade das provas, factos que os modernos 
codigos de processo criminal consideram casos de 
verdadeira revisão, e até quaesquer outras graves razões 
que o soberano julgasse attendiveis, o que vae de accordo 
com o systema daquellas legislações que alargam o recurso 
da revisão a todos os casos de erros judiciarios. 

“Além disso, se a revista de justiça e de graça especial devia 
ser pedida no praso de dois mezes a contar da publicação da 
sentença, a revista de graça especialissima, unica applicavel 
nas causas crimes, podia ser requerida a todo o tempo, 
como a principio o entendia a praxe e depois o estabeleceu 
expressamente a lei (de 3 de Novembro de 1768, art. 4.º). 

“Esta possibilidade deixou de acompanhar a revista 
propriamente dita na sua transformação em um recurso 
ordinario, mas apparece na revisão como um dos seus 
elementos constitutivos.”1 

                                                 
1 Obr. cit. cap. 11, n.º 12, in fine. 
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A indistincção entre a revista e a revisão, si assim se póde 

chamar, reapparece na lei brazileira de 18 de Setembro de 1828, como 

subsistiu no decreto portuguez n.º 24 de 16 de Maio de 1832, ou antes do 

regimento que lhe deu execução, e perdurou, entre nós, durante todo o 

tempo do regimen monarchico, até depois que surgiu a Republica, em 

1890, como vimos. 

Tambem desappareceu com ella o recurso de revista no civel e 

crime, ao menos até agora na justiça federal e na local do Districto 

Federal, pois que nada obsta a que neste e nos Estados seja instituido o 

recurso de revista, attribuindo-o aos tribunaes existentes ou a novos que 

sejam creados. 

Releva notar, entretanto, que sob nome diverso, mas pela sua 

fórma e mesmo pelos seus effeitos o recurso extraordinario no civel, para 

o Supremo Tribunal Federal, creado pela Constituição, arts. 59, n.º III e 

61, é nos limites que lhe traçaram esta e as leis organicas e 

regulamentares, uma verdadeira revista, processada nos termos do Reg. 

do Supremo Tribunal Federal, arts. 99 e seguintes e da citada 

Consolidação, arts. 744 e seguintes. 

12. Já alludimos á máxima res judicata pro veritate habetur, 

como exprimindo ou importando uma presumpção e nesta ordem de 

ideias um anctor notavel opina que si a cousa julgada fosse a mesma 

verdade dir-se-hia: res judicata veritas est. 

E como toda a presumpção é, por assim dizer, uma verdade 

provisoria, a auctoridade da cousa julgada não póde subsistir deante da 

prova evidente de uma verdade contraria á mesma cousa julgada. 

O que haverá de mais simples do que dizer que o erro cede á 

verdade? 
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Supponhamos uma sentença que como res judicata está 

inquinada de erro e só por isto mesmo não se póde dizer ella pro veritate 

habetur. 

Neste caso, diz muito bem Alimena: 

“Não são possiveis senão duas hypotheses: ou o erro nasce 
da falsa apreciação dos elementos sujeitos ao exame do juiz, 
ou nasce da circumstancia de se haver subtrahido á sua 
apreciação alguns dos elementos do julgamento. 

“No primeiro caso, a verdade se faz conhecida apreciando, 
de novo, os elementos já apreciados pelo primeiro juiz; no 
segundo caso, ao contrario, ella se faz conhecida quando 
forem descobertos os elementos até agora iguorados. 

“No primeiro caso, o novo julgamento tem lugar sobre os 
mesmos actos da causa ou processo; no segundo ao 
contrario, tem lugar sobre os novos elementos. 

“Esta profunda differença de facto não póde deixar de 
produzir uma profunda differença juridica. 

“Assim os remedios que surgem em torno dos elementos já 
conhecidos pelo primeiro juiz, são remedios ordinarios, 
porque podem ter lugar em todo o julgamento — appellação, 
opposição, terceira instancia, cassação —; o remedio que 
surge ao sobrevirem elementos inesperados é, 
evidentemente, um remedio de outro genero, um remedio 
extraordinario que nós latinos chamamos revisão e que os 
allemães, os escandinavos, os slavos, chamam mais 
propriamente reabertura do processo (Wiederaufnahme des 
Verfahrens).1 

Na cassação, nota, a seu turno, Tolozan (pag. 342), os meios 

propostos contra a decisão atacada não se referem, por assim dizer, 

senão ao exterior, ao passo que na revisão trata-se necessariamente do 

fundo mesmo da condemnação e de demonstrar que é por um erro 

material que esta condemnação foi proferida contra uma pessoa não 

culpada. 

                                                 
1 Alimena, Relazione cit. pag. 34; Constantino Castori, no Completo Trattato de Cogliolo, 
Milano 1888 — 90, 2.º vol. Parte 4.ª pag. 553, n.º 85. 
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E como dizia Berlier, não se podem confundir as causas de 

revisão com as causas de cassação. A cassação se applica a todas as 

sentenças inquinadas de nullidade. A revisão não tem lugar senão em 

alguns casos determinados. A cassação tem seu fundamento somente nas 

infracções de lei; a revisão póde attingir um processo regular, se ha, 

conformar os caracteres traçados pela lei mesma, um erro a raparar.1 

Entre nós a lei magua em que assenta fundamentalmente a 

revisão é a Const. Federal e por ella já vimos que conforme o seu art. 81 

pr.: “os processos findos, em materia crime, poderão ser revistos, a 

qualquer tempo etc.” Deste preceito resulta evidentemente que o 

legislador constituinte não podia ter cogitado de crear um instituto hybrido 

que participasse ao mesmo tempo da natureza da revisão e da cassação 

conhecida em nosso direito anterior pelo nome de revista.  

E a razão é simples, desde que attendermos que seria um 

syslema judiciario bizarro esse de intervir o Supremo Tribunal da União, 

como uma terceira instancia, na acção dos tribunaes dos estados, ou dos 

locaes do Districto Federal, cassando os seus julgados contra as 

disposições constitucionaes mesmas que se limitam a crear somente o 

poder judiciario federal e reconhecer que “cada Estado reger-se-ha pela 

Constituição e pelas leis que adoptar, respeitados os principios 

constitucionaes da União” (arts. 55 a 63). 

A unica excepção, acabamos de ver, é a do recurso 

extraordinario, mas esta é civil e não criminal. 

O art. 81, pois, refere-se exclusivamente á revisão, quando 

auctorisa que os processos findos a qualquer tempo podem ser revistos. 

Estarão de accordo com esse conceito todos os actos 

anteriores ou posteriores á Constituição que entre nós tem regulamentado 

a revisão? É o que veremos depois. 

                                                 
1 Dalloz, REPERTOIRE, vol. 7.º, cassation, 1535. 
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Aqui a regra intransponivel é que a res judicata é o limite 

entre a revisão e qualquer outro recurso; si outro recurso fosse permittido 

não haveria sentença passada em julgado. 

Transpor tal limite é converter o recurso extraordinario, 

supremo, em recurso ordinario, em um outro e novo gráo de jurisdicção. 

13. Como vimos, a revisão é um instituto receote entre nós. 

No direito anterior á Republica e na sua ultima phase 

processual, depois da nova reforma de 1871, o decreto n.º 5618 de 2 de 

Maio de 1874 que “dá novo Regulamento ás Relações do imperio” assim 

dispunha: 

“Art. 130. As revistas continuarão a ser processadas na 

conformidade da Lei de 18 de Setembro de 1828 e dos Decrs. de 9 de 

Novembro de 1830 e 17 de Fevereiro de 1838.” 

Essa Lei ahi citada, tratando do recurso de revista declarava: 

“Art. 9.º Esta manifestação (do uso do recurso da revista) 
será feita dentro de dez dias da publicação da sentença, e 
logo intimada á parte contraria, salvo nas causas crimes, nas 
quaes poderá ser feita, não só emquanto durar a pena, mas 
ainda mesmo depois de executadas as sentenças, quando os 
punidos quizerem mostrar sua innocencia, allegando que 
lhes não foi possivel fazel-o antes.” 

Conforme a mesma Lei: 

“Art. 6.º As revistas somente serão concedidas nas causas 
civeis e crimes quando se verificar um dos dois casos: 
manifesta nullidade ou injustiça notoria nas sentenças 
proferidas em todos os juizos em ultima instancia.” 

Uma observação é aqui indispensavel por causa d’esta ultima 

phrase — ultima instancia — que dava a entender ser um recurso 

extraordinario e não constituir nenhuma instancia o tribunal da revista. 

Entretanto é bom notar esta outra disposição da lei: 
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“Art. 7.º As revistas não suspendem a execução das 

sentenças, EXCEPTO nas causas crimes, quando é imposta a pena de 

morte natural, degredo ou galés; sendo os réos os recorrentes.” 

A observação que queriamos fazer é esta: que eram 

divergentes as opiniões acerca da natureza do nosso recurso de revista 

(cassação) maxime no crime, porque si por um lado, não se comprehende 

a cousa julgada, dependendo ainda de um recurso, embora chamado 

extraordinario, por outro lado, a condemnação se executava, apezar da 

revista, embora não em todos os casos, como dizia a lei, estabelecendo 

excepções expressas. 

Fosse como fosse porém, ordinario ou extraordinario o recurso 

de revista, elle differe essencialmente do de revisão, mesmo para aquelles 

que consideram ambos como recursos extraordinarios. 

Em 1832 veio o codigo do processo criminal que em relação ás 

revistas apenas diz: 

“Art. 306. Das decisões da Relação poder-se-ha recorrer, por 
meio de revista, para o tribunal competente.” 

Mais tarde em 1811, a lei n.º 261 de 3 de Dezembro de 
1841 que effectuou a reforma do codigo do processo 
criminal dispoz: 

“Art. 89. É permittida revista para o tribunal competente: 

“1.º Das sentenças do juiz de direito proferidas em gráo de 
appellação sobre crime de contrabando, segundo o art. 17, § 
1.º desta Lei, e sobre a prescripção de que trata o art. 35, 
quando se julgar procedente. 

“2.º Das decisões das Relações, nos casos do art. 78, §§ 2.º, 
3.º e 4.º desta Lei.” 

Os casos a que aqui se allude são os seguintes: 

“Art. 78.   É permittido appellar: 
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“2.º Para as Relações, das decisões definitivas, ou 
interlocutorias com força de definitivas, proferidas pelos 
juizes de direito, nos casos em que lhes compete haver por 
findo o processo. 

“3.º Das sentenças dos juizes de direito que absolverem ou 
condemnarem nos crimes de responsabilidade. 

“4.º Nos casos do art. 301 do Codigo do Processo Criminal.” 

Eis a disposição citada do mesmo codigo: 

“Art. 301. Das sentenças proferidas pelo jury, não haverá 
outro recurso senão o de appellação para a Relação do 
districto, quando não tiverem sido guardadas as fórmulas 
substanciaes do processo, ou quando o juiz de direito se não 
conformar com a decisão dos juizes de facto, ou não 
impuzer a pena declarada na lei.” 

Do confronto de todas essas disposições que ficam citadas, 

resulta claramente que, comquanto a Lei de 1828 permittisse a revista, 

desde que houvesse “nullidade manifesta ou injustiça notoria”, expressões 

muito genericas e que poderiam abranger innumeros casos, como 

acontecia pela praxe processual quanto ás revistas civis; de duas uma: ou 

é mister admittir que a revista crime para ser concedida necessitava de 

importar o facto “nullidade manifesta ou injustiça notoria,” e ser além 

disto interposta nos casos taxativamente enumerados nas disposições 

citadas; ou “a nullidade manifesta ou injustiça notoria” exprimem muito 

mais, mas neste caso a reforma de 1841 derogou no crime a lei de 1828; 

e os casos vigentes na ultima phase do direito processual anterior á 

Republica, eram unicamente casos de simples revista (cassação), casos de 

erro de direito e não de erro de facto na expressão de Garofalo que já 

citamos.1 

14. Antes de passar adeante releva notar que neste ponto, 

durante o regimen monarchico, ao passo que no Brazil a evolução juridica 

estacou diante dessa lei de 1828 que subsistiu até 1890, isto é, até a 

                                                 
1 E no mesmo sentido Paglia, Manuale di Procedura Fenale, Napoli, 1889, pag. 852. 
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Republica, porque nenhum acto, nenhum escripto se refere á revisão, em 

Portugal succede exactamente o contrario. 

São oriundos os direitos de uma e outra Dação do mesmo 

velho tronco portuguez. 

“Na antiga legislação do nosso paiz, dizia o illustre e muito 

competente ministro da justiça Azevedo Castello Branco, no relatorio que 

precede o Decr. dictatorial de 27 de Fevereiro de 1895, as sentenças 

condemnatorias podiam ser revistas nos termos da ordenação do livro 3.º, 

titulo 95. Era uma concessão feita por graça especial do soberano, e não o 

exercicio de um direito conferido ao condemnado, e que muito diverge da 

rehabilitação, que bem póde comparar-se á restitutio in integram dos 

romanos etc...”2 

O Decr. portoguez n.º 24 de 16 de Maio de 1832 que já 

citamos é parallelo á nossa lei de 1828, a proposito da qual nem o nosso 

Pimenta Bueno diz sequer uma palavra sobre a revisão e parece-nos que 

nenhum outro mesmo até agora. 

Mas referindo-se áquelle decrete cuja indole é a da nossa lei, 

diz Alvaro Villela, descrevendo a constituição evolutiva da revisão no 

direito portuguez: 

“Vê-se pois que a revista crime da legislação liberal é bem 
diversa da velha revista crime, possivel em todos os casos, e 
a todo o tempo. Emquanto esta se destinava a remediar o 
erro judiciario, sempre que elle se manifestasse, aquella 
tende a prevenil-o, fazendo parte integrante da acção 
judiciaria penal, como um recurso ordinario. 

“Faltava assim (como entre nós até 1890) um remedio 
juridico para conseguir a emenda de uma sentença erronea 
já passada em julgado. O recurso á graça soberana era o 
unico meio de preencher a lacuna. Todavia, o exemplo da 

                                                 
2 Collecção de Diplomas Diversos expedidos pelo Ministerio da Justiça. Lisboa, Imprensa 
Nacional — 1895. Ao notavel Estadista, auctor desses diplomas, daqui agradeço a 
gentileza da remessa de um exemplar que ainda mais me vincula a elle por sincera 
gratidão. 
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França, cujas instituições foram tantas vezes imitadas (e 
cujas leis, diremos nós, a monarchia brazileira tantas vezes 
copiava) nas nossas reformas liberaes, e a nova theoria da 
liberdade que tanto attendia aos direitos individuaes, em 
breve determinaram o reapparecimento da revisão-crime, 
não como uma graça dos reis, mas como um direito dos 
cidadãos. 

“A reforma judiciaria de 13 de Janeiro de 1837, imitando, 
mais ou menos, o codigo de instrucção criminal francez, 
permittio a revisão crime nos casos de existencia de duas 
sentenças contradictorias (art. 402); de condemnação de 
alguma testemunha por perjurio (art. 404); e de 
condemnação de algum dos jurados, que interviessem na 
sentença, por suborno ou peita (art. 407). Era concedida 
pelo supremo tribunal de justiça, depois de promovida pelo 
procurador geral da coroa, ex-officio ou a requerimento dos 
condemnados, e effectuada em um juizo de primeira 
instancia diverso daquelle que tivesse proferido o primeiro 
julgamento (arts. 402, 404 e 407). Transparece claramente 
nestas disposições a influencia do codigo francez, tanto na 
limitação do numero de casos de revisão, como na perfeita 
identidade de dous dentre elles, e na competencia dos 
tribunaes para concedêl-a e effectual-a, (cod. de instr. crim. 
francez, arts. 443 e segs.). Nota-se comtudo, um ponto de 
superioridade da nossa lei sobre o codigo francez, qual é o 
facto de não tornar dependente de uma ordem do ministro 
da justiça o processo para a concessão da revisão (cod. cit. 
art. 444). 

“Bastava que o procurador geral da coroa, ex-officio ou a 
requerimento do réo, promovesse aquelle processo (arts. 
154, n.º 4 e 169). 

“O systema da reforma judiciaria de 1837 foi adoptado na 
sua integra pela novissima reforma judiciaria de 21 de Maio 
de 1841; anno em que foi votada tambem entre nós, no 
Brazil, a famosa lei n. 261 de 3 de Dezembro, mais de 
intuitos politicos auctoritarios, do que judiciarios ou ao 
menos individuo-sociaes. 

“O erudito auctor completa a sua descripção de todas as 
phases evolutivas do famoso instituto no periodo que 
decorre entre o nosso velho direito commum e o ultimo 
estado do direito portuguez, expondo e fazendo a critica dos 
trabalhos e projectos sobre o assumpto da pleiade brilhante 
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de Levy Maria Jordão, Navarro de Paiva, Francisco Medeiros, 
Julio de Vilhena e Antonio de Azevedo.”1 

Durante a monarchia, quanto a legislação, e até agora quanto 

á doutrina, não obstante a reforma radical republicana, é este um dominio 

inexplorado podendo-se inscrever ahi o sabido hic jacent leones. 

Tambem o phenomeno não tem caracter especial, mas 

accentúa-se de modo geral, comparando-se a mouarchia do Brazil com a 

portugoeza em materia de legislação. 

Si, por exemplo, o nosso cod. criminal de 1830 servia de fonte 

ao portuguez de 1852, o actual teve como uma de suas fontes o novo 

portuguez de 1886. 

Nós oão temos codigo civil, e regemo-uos pelo antigo direito 

portuguez substituído em Portugal ha mais de 30 annos, que marca uma 

geração. 

O codigo commercial brazileiro defeituoso como é pelas 

lacunas e até a redacção dos textos, para ser uma vergonha para nós 

basta dizer que é de 1850, quando os paizes civilisados, na ultima metade 

deste seculo não têm reformado as suas leis commerciaes, talvez as mais 

progressivas, uma vez somente. Perdoe-se-nos a digressão. 

Opportunamente aos occuparemos da ultima legislação 

portugueza sobre a revisão. 

15. Uma questão ventilada pelos auctores é a de saber, si a 

revisão é somente admissivel quando se trate de innocencia, ou tambem 

no caso em que se trate de admittir uma escusa, justificativa, ou de 

eliminar uma aggravante? 

De certo tambem neste caso.1 

                                                 
1 Alvaro Villela, Obr. cit. caps. 13 — 15. 
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Esta questão está resolvida pelo nosso direito. 

A Constituição Federal, art. 81, faculta a revisão, em beneficio 

dos condemnados, para reformar ou confirmar a sentença, a não ser o 

limite que estabelece no mesmo art. de que “na revisão não podem ser 

aggravadas as penas da sentença revista. (§ 2.º) 

Por argumento logicamente deduzido dessas disposições, é 

admissivel a acceitação da escusas ou justificativas, assim como 

eliminação de aggravantes. 

O Decr. n. 848 de 1890, ao art. 9, n.º III, § 2.º, tambem diz 

que a pena poderá ser relevada ou attenuada. 

O mesmo diz, referindo-se a essas disposições o Regimento do 

Supremo Tribunal, art. 15, § 4.º — para reformar a sentença sem 

aggravação da pena nella imposta; — e no art. 101, § 1.º, letra b 

“sentença para a qualificação ou classificação do facto, applicação da lei, 

ou imposição da pena, arguida de erronea, falsa ou injuridica.” 

Finalmente a Lei n. 221, de 1894, no art. 74, além de outras 

disposições, estabelece no § 6.º, que “si o tribunal verificar que a pena 

imposta ao condemnado não corresponde ao gráo em que se acha 

incurso, reformará a sentença condemnatoria nessa parte, salvo a 

disposição do § 7.º” 

Este § 7.º diz que “em hypothese alguma poder-se-ha na 

sentença aggravar a pena imposta ao condemnado.” 

Ora de todas essas disposições se infere que é admissivel a 

prova de circumstancias attenuantes e a eliminação de aggravantes, que 

são justamente os elementos que podem fazer variar o gráo da pena. 

                                                                                                                                                         
1 Sehwarze, Kommentar von deutsche Strafprozessordung, pag. 516, apud Alimena cit. 
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Quanto ás dirimentes, escusas ou justificativas e certas 

excepções que embaraçam ou impedem o exercicio da acção penal (cod. 

penal, arts. 27, 32 e 335), a preterição da proposta de taes questões 

preceituada na lei (Decr. n. 848, arts. 87 e 88) importando nullidade 

manifesta, como importando injustiça notoria desattender os factos 

provados sobre que repousarem, conforme nosso direito actual, é visto 

que os casos respectivos reentram no conceito da revisão e estão 

subordinados aos principios geraes que a regulam, isto é, si se tratar de 

caso de revisão. 

E a razão é evidente, como muito bem diz Alimena, o 

interesse social e individual subsiste tanto quando se trate de eliminar, 

por exemplo, a premeditação sobre que falsamente depôz qualquer 

testemunha, como quando se trate de negar a qualidade de proximo 

parente reconhecida por uma sentença.1 

Quanto a estas questões, observa muito bem Majno,  

“não ser justo que as sentenças devam necessariamente ser 
todas penaes, e de condemnação, porque póde dar-se que 
um crime pelo qual houve condemnação contra uma pessoa 
‘se prove depois que foi commettido por outra contra a qual 
haja obstaculo para proferir condemnação.’  Por ex.: um 
farto attribuido a um estranho, se prova depois ter sido 
commettido por um parente ou affim do prejudicado, contra 
o qual não se dá acção penal (cod. pen., art. 335). Ou o 
culpado, novamente descoberto é favorecido por uma 
amnistia; ou se descobre que o crime foi commettido por 
uma outra pessoa, a favor da qual ha circumstaucias 
derimentes (falta de discernimento em um menor de 14 
annos; loucura ou furor morboso, desde que a chamada 
irresponsabilidade moral será razão de absolver; a legitima 
defesa nos crimes de sangue).”1 

De accordo com o nosso direito é a mesma solução admittida 

pelos codigos austriaco, § 353; allemão, § 399; norueguez, § 414; e pela 

lei belga de 13 de Maio de 1892. 

                                                 
1 Obra cit., pag. 46. 
1 Majno, Dela revisione dei processi penali, no “Archivio di Psichiatria, Scienze penali et 
Antropologia criminale,” vol. 5, pag. 254. 
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A mesma doutrina tem sido confirmada por muitos arestos do 

nosso Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, nas Revisões n. 19, 

32 e 46 de 1895 e n. 195 de 1897 sobre questões de menoridade e 

legitima defesa.2 

Uma outra questão. É suscitada por Alimena, a de saber, si 

seja admissivel a revisão de uma sentença de condemnação com o fim 

unico de applicar uma nova lei mais branda? 

A questão nos interessa diante do art. 3.º do nosso codigo 

penal. 

Alimena a resolve, dizendo que si é constrangido a reconhecer 

que uma semelhante correcção de sentença, (si tambem se quer admittil-

a) nunca poderá entrar na orbita da revisão, porque se trata de cousa 

muito alheia á ella. 

É esta a doutrina tambem firmada pelo nosso Supremo 

Tribunal em innumeros arestos, mandando que o juiz ou tribunal 

competente faça a conversão da pena, e somente intervindo no caso, para 

corrigir, quando lhe é submettido um processo de revisão, em que a 

conversão já procedida da pena está errada. 

 “É confirmada a sentença condemnatoria, ficando salvo ao 
recorrente o direito de requerer á auctoridade competente a 
conversão da pena mais grave para a mais leve, de 
conformidade com o art. 3.º, § unico do Codigo Penal. 

“O Supremo Tribunal só exerce tal attribuição em ultima 
instancia, para emendar o erro que a respeito tenha sido 
commettido pelos juizes inferiores ou tribunaes dos 
Estados”: Revisão n. 40 de 1895. 

                                                 
2 O Direito, vols. 66, pag. 390; 72, pag. 389; Sup. Trib. de Justiça.—Jurisprudencia, eto. 
de 1895, na. 184,156 e 166, pag. 207, 209 e 222. 
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No mesmo sentido: Revisões ns. 37, 44, 53, 59 e 89 de 1895; 

ns. 73, 96, 102, 107, 123, 132, 137 e 158 de 1896; e n. 227 de 1897.1 

VI. Ainda a theoria da revisão 

16. Alimena censura a legislação de seu paiz por encerrar 

ainda a revisão dentro de apertados limites e procura justificar a sua 

opinião, exemplificando casos que ficaram fóra do dominio da lei italiana. 

Entretanto Grippo e Majno, dentre outros, opinam que o 

codigo do processo italiano contém em embryão todas as hypotheses nas 

quaes rasoavelmente se possa admittir a revisão e que se trate só para 

completar o instituto de “desenvolver os principios geraes que dominam 

os arts. 688 — 691 do mesmo codigo.”2 

Ao contrario, Puglia diz, que os casos contemplados pela lei 

italiana são taxativos, porque se trata de uma derogação do principio da 

irrevogabilidade do julgado, e porque a lei do modo porque está redigida, 

não contém a enunciação dum principio, mas a enunciação determinada 

de tres casos especiaes, excepcionalmente reconhecidos como causas 

legitimas dum julgamento de revisão.3 

E uma vez que já sahimos quasi dos principios geraes para 

occupar-nos restrictamente e só da materia da revisão, seja-nos licito 

transcrever do nosso citado discurso os seguintes periodos que attestam a 

prioridade de nossa humilde opinião sobre taes assumptos, tão discutidos 

depois dessa época a que alludo, pela natural evolução das ideias 

positivas que cada vez mais dominam as sciencias penaes. 

                                                 
1 Jurisprudencia cit. de 1895, pags. 208, 215, 222, 224, 228 e 229; de 1896, pags. 239, 
240, 241, 244, 248, 263, 264 e 322; O Direito, vol. 73, pag. 550. 
2 Grippo, Della revisione dei giudicati penali, na Revista “Il Filangieri,” 1878; Majno, 
Archivio cit. V, fase. 2-3. 
3 Puglia, Manuale cit., pag. 353. 
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Nós discutiamos no Congresso Constituinte o projecto da 

Constituição Federal de 24 de Fevereiro de 1891, ora vigente, quando 

diziamos: 

Mas uma outra instituição que tem feito muito mal ás 

sociedades actuaes, que é mantida nas monarchias e, o que é peior, 

tambem nas republicas, contra todos os principios de uma organisação 

regular da repressão, é o intitulado direito de graça com a extensão e a 

força que admira ainda conservar. 

Comprehende-se perfeitamente que em certa época fosse uma 

prerogativa do poder soberano, do principe ou do rei, o direito de graça, 

como consequencia dos poderes magestaticos até attribuidos aos 

imperantes por delegação da divindade. 

Mas não se compadece absolutamente, e isto é sem duvida 

innegavel, com uma organisação democratica, seja uma monarchia 

representativa ou uma republica, o direito de graça. 

É um acto de poder judiciario o que pratica o poder legislativo 

ou executivo agraciando. 

E onde quer que os poderes se achem na evolução dos 

governos que attingiram a phase representativa, perfeitamente 

differenciados, nenhum delles deve ter, a não ser por abuso, occasião de 

invadir a esphera de qualquer dos outros, usurpando-lhe funcções, sem 

prejudicar a divisão ou separação que deve subsistir entre elles, porque 

importa uma garantia do livre exercicio daquellas mesmas funcções 

autonomas e da propria liberdade politica. 

Isto acarretaria as mais desastradas e prejudiciaes 

consequencias, pois é em taes condições que assenta o desejado 

equilibrio dos poderes publicos, harmonicos, mas independentes. 
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Assim si o direito chamado de graça por sua mesma natureza 

e consequencias é um acto puramente judiciario, é impossivel e até 

absurdo ante todos os principios que possa elle ser conferido já ao poder 

executivo, já ao Congresso, como está declarado no art. 33 n. 32 e art. 47 

n. 6 do projecto de Constituição e aos quaes vou mandar emendas 

suppressivas, propondo ao mesmo tempo que se addite á disposição do 

art. 65 e sob n. 5 que é tambem defeso aos estados: “perdoar ou 

commutar penas impostas por crimes communs ou de responsabilidade.” 

Sem sahir da esphera da organisação judiciaria e portanto da 

alçada do mesmo poder judiciario, a reforma e melhoramento da 

legislação podem facultar a adopção de institutos para supprir a abolição 

do direito de graça, como o sejam o da sentença condicional, o do 

livramento condicional, o da revisão dos processos, de que trata o art. 58 

n. III e o art. 80 do projecto e em summa o mesmo se obterá pela 

organisação de um systema de repressão regular e racional. 

Já o mesmo não direi, e, isto sem incoherencia e contradição, 

como vereis, em relação á amnistia, que é um acto de natureza 

puramente politica, de que infelizmente em circumslancias difficeis e 

melindrosas é mister lançar mão, em casos extraordinarios, para os quaes 

por isso mesmo não se podem prescrever normas, como são os de 

explosões partidarias, os de commoções publicas. 

Ahi a amnistia produz, muita vez, resultados beneficos, 

quando a punição não os produziria ou produziria justamente effeito 

contrario ao que se tinha em vista.1 

Isto dito em relação ainda a certos principios geraes; antes de 

apreciarmos os casos legaes ou causas legitimas de revisão, convém notar 

                                                 
1 “A constituição federal e as sciencias penaes — discurso pronunciado no Congresso 
Nacional na sessão de 28 de Janeiro de 1891 pelo Dr. João Vieira de Araujo, deputado 
pelo Estado de Pernambuco” — Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1891, pag, 22. 
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que não ha uniformidade nas legislações, quanto á natureza das 

infracções que podem dar lugar á revisão. 

Na Italia, diz Alimena, que nunca se pensou, bem que os 

artigos respectivos do cod. do processo (688 a 690) faltem de crime que a 

revisão não pudesse applicar-se em materia correccional; a primeira parte 

do art. 603, de modo muito claro, estende a applicabilidade dos arts. 688 

a 691 tambem ás sentenças dos tribunaes. Ora desde que o cod. italiano, 

abandonando o methodo da tripartição não falla senão unicamente dos 

delictos, esse conceito fica muito mais firmado. É unanimemente acceito 

tambem, igualmente, que a revisão seja concedida contra as sentenças de 

qualquer jurisdicção. 

Alimena cita o cod. hollandez, art. 375, que falla de 

condemnação em geral sem limitação alguma; o cod. da Roumania, arts. 

443 a 447, que limita a revisão á condemnação por crime, mas lhe 

parece, segundo Frotostiteanu, que a jurisprudencia vae attenuando o 

rigor de disposição tão rigida até a adimittil-a tambem nos delictos. 

Na Suissa, pela lei federal, § 159, ella é limitada só aos crimes 

de competencia do jury. 

O escriptor portuguez que tantas vezes temos citado, Alvaro 

Villela, discutindo longamente o triplice problema, da amplitude dos casos 

em que deve ser admittida a revisão, da qualidade das infracções a que 

deve applicar-se, e do seu exercicio depois da morte do accusado, faz 

estas observações sobre os dous primeiros: 

Quanto ao primeiro problema, 

“dois systemas principaes se defrontam na sua solução, o 
systema um pouco moderado dos que sustentam que a 
revisão só deve permitir-se em alguns casos bem 
determinados e taxativamente marcados na lei, que 
podemos chamar systema casuistico, e o systema radical 
dos que defendem a sua admissão sempre que occorram 
circunstancias demonstrativas da existencia de um erro 
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judiciario, que, embora com menos propriedade, 
denominaremos systema generalisador (pag. 254). 

“Com a questão fundamental que acabamos de tratar anda 
ligada uma questão secundaria de facil solução. Consiste em 
determinar si, admittido o systema generalisador, deverá 
estabelecer-se uma unica formula comprehensiva de todos 
os casos de erros judiciarios ou proceder-se em harmonia 
com as legislações que fazem uma enumeração 
exemplificativa de hypotheses de revisão e a completam 
com um preceito generico para as hypotheses imprevistas... 

“Confessando a pequenissima importancia da questão, 
decidimo-nos pela adopção exclusiva duma formula generica 
que possa abranger todos os casos de erros judiciarios (pag. 
284).” 

Nós preferimos o primeiro alvitre. 

Discutindo o segundo problema, o mesmo auctor manifesta-se 

pela adopção do instituto em todas as infracções, as contravenções 

inclusive, sendo que o direito portuguez admitte a revisão nos delictos, ou 

julgados correccionaes, conforme a lei de 1896. 

17. Agora, passando ao objecto ou materia da revisão, entre 

nós, considerando-se por outro lado, a legislação vigente e antes de tudo 

o decreto n. 848, de 1890, este que preparou, com as disposições que 

estabeleceu o funccionamento da justiça federal — dispoz sobre a revisão 

que este recurso é facultado exclusivamente aos condemnados que o 

interporão por si ou por seus representantes legaes nos crimes de todo o 

genero, exceptuadas as contravenções. 

Acho que neste ponto andou bem avisado o Governo 

Provisorio e o seu illustre ministro da Justiça. 

Mas o que succede? O decreto impõe esta excepção, e apezar 

de ter sido adoptada no Regimento do Supremo Tribunal, a lei guardou 

silencio. 
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O Supremo Tribunal Federal tem admittido a revisão até em 

simples contravenções, com o fundamento de que “a Constituição — art. 

81, dispondo com generalidade, não admittiu a limitação do Decr. n. 848 

de 11 de Outubro de 1890, art. 9, n. III”: Revisões-crimes, ns. 168 de 

1896; 222 e 229 de 1897 (Jurispr, cit. n. 218, pag. 260; O Direito, vol. 

78, pag. 64; e Revista de Jurisprudencia, vol. 2.º, pag. 51). 

Esta jurisprudencia não tem fundamento juridico e contra ella 

tem protestado os respectivos ministros Americo Lobo, Herminio do 

Espirito Santo, Belfort Vieira e talvez algum outro. 

O fundamento da interpretação é inacceitavel, porque a 

Constituição no art. 81, § 1.º diz que “a lei marcará os casos e a fórma da 

revisão.” O Decr. n. 848 de 1890, art. 9.º, n. III, § 1.º, excluiu 

expressamente da revisão as contravenções. 

Consoante com elle, o Regimento do Tribunal posterior á 

Constituição, art. 15, § 4.º, adoptou essa exclusão. 

Finalmente, a lei n. 221 de 20 de Novembro de 1894 que até 

agora é a organica do artigo constitucional e marcou os casos e a fórma 

da revisão, embora guarde silencio ácerca das contravenções, 

implicitamente as excluiu da revisão, porque declara: 

1.º — no art. 54, que além dos embargos, só teem lugar na 

justiça federal os seguintes recursos: 

“VIII. A revisão dos processos criminaes nos termos do art. 
81 da Constituição e do art. 9.º, III do decreto n. 848 de 
1890.” 

2.º — porque ainda diz a lei: 

“Art. 74. A revisão dos processos criminaes findos, de que 
trata o art. 9.º n. III do decreto n. 848 de 1890, estende-se 
aos processos militares e será regulada do modo seguinte”: 
(segue o texto de todo artigo). 
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3.º — e finalmente, porque, diz a lei no mesmo art 74: 

“§ 8.º Na revisão serão observadas quaesquer outras 
disposições do decreto n. 848 de 1890 e o processo 
estabelecido no regimento interno do Supremo Tribunal 
Federal, na parte não alterada pela presente lei.” 

Si, portanto, a lei regulamentando a Constituição, revigora o 

decreto e o regimento e não altera ou não supprime a excepção das 

contravenções, como não applical-a em face della mesma? 

A lei não é explicita, mas implicitamente manteve, guardou a 

excepção prevista nas disposições citadas então vigentes. 

“A Consolidação das Leis referentes á Justiça Federal”, 

approvada pelo Decr. n. 3084 — de 5 de Novembro de 1898, 

comprehendendo a revisão nos arts. 342 a 351, silencia, não se podendo 

inferir della elemento algum de interpretação do caso questionado. 

Ora, não ha maior inconveniente do que estabelecer-se uma 

revisão de processo quando se trata de meras contravenções, por isso que 

o Supremo Tribunal fica obrigado a proceder da mesma fórma que nos 

outros casos, podendo acontecer que um numero extraordinario de 

individuos condemnados por contravenções não deixe de interpor o seu 

recurso. 

A legislação franceza, por exemplo, estabelece a revisão nos 

processos de crimes e delictos; como sabeis, fazem em França esta 

distincção; excluem, portanto, as contravenções. 

Uma legislação muito adiantada nesta materia é a allemã. 0 

codigo allemão, é verdade, admitte a revisão em processos que nós 

podemos chamar de contravenções; mas é preciso fazer a critica desta 

legislação para se vêr por que motivo nella se estabelece a revisão nesses 

casos, e a razão é facil assim de saber-se, isto é, que em todos os paizes 

onde se tem dado muito elasterio ao instituto da revisão tem-se, ao 
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contrario, restringido excessivamente e supprimido mesmo em muitos 

casos o da appellação. 

Quer o imperio allemão, quer a Austria, que teem leis muito 

avançadas neste ponto, teem limitado muito o recurso de appellação, 

negando-o, mesmo em innumeros casos, e por isso ampliaram 

demasiadamente o instituto da revisão, estendendo-o até as infracções 

que os francezes chamam, como nós chamamos, de contravenções. 

A estatistica póde vir em nosso auxilio neste assumpto e por 

isso faremos aqui um resumo da que registraremos no final deste 

trabalho. 

Eis o resumo de taes dados: 

Em França, de 1882 a 1893 inclusive, em doze annos, houve 

apenas treze revisões, uma por anno. 

Na Italia, de 1887 a 1894 inclusive, isto é, em oito annos, 

houve sete revisões comprehendendo 28 condemnados, dos quaes 12 

foram condemnados e 16 absolvidos. Isto quanto ao jury. 

Nos crimes da competencia dos tribunaes constava que em 

1893 tinha havido um recurso e em 1894, cinco. 

Na Austria em cinco annos, de 1890 a 1894, houve o elevado 

numero de 1.168 revisões de condemnações e absolvições; mas a julgar 

pelas nossas do anno passado é pouco mais do mesmo numero por anno, 

o que constitue enorme desproporção. 

Finalmente, na Allemanha de 1881 a 1893, isto é, em 13 

annos, houve 1.684 revisões com muitas variantes na percentagem dos 

condemnados, absolvidos ou de processos annullados, sendo baixa a dos 

condemnados. 
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Estes dados extrahi-os da monographia sobre o assumpto do 

notavel professor Alimena da Universidade de Napoles, que tanto temos 

citado. 

Mas, na Allemanha, em 1893, e é deste paiz que ha sobre a 

materia estatisticas mais completas, nota-se que houve 403 revisões. 

Entretanto vejo no ultimo relatorio do illustre Ministro da 

Justiça actual que no anno passado havia 141 processos chamados de 

revisão do nosso Supremo Tribunal. 

Ora, é mais da terça parte do numero de revisões do imperio 

allemão. 

Nós não temos 18 milhões de habitantes e a Allemanha, 

incluida a Alsacia e Lorena, tinha em Dezembro de 1895, 53.782:698 

habitantes, isto é, pelo menos o triplo da nossa população. 

Ha pois desproporção completa, maxime, si se attender que, 

ao contrario da Allemanha, nós temos em certos casos o chamado 

protesto por novo julgamento por parte do réo, sendo facilimo, e por 

assim dizer barateiado aqui, o que é alli muito regateiado, isto é, o 

recurso de appellação, qualquer que seja o tribunal que julgue, desde a 

mais leve contravenção até o maior crime no jury ou fóra do jury. 

Não se explica, pois, como apparece aqui tão grande numero 

de revisões. 

Eu só explico, não porque se tenham dado essas revisões nos 

casos regalares, normaes; mas pelo que a lei actual tem feito do Supremo 

Tribunal, isto é, uma especie de tribunal de cassação, de tribunal de 

terceira instancia, de modo que julga as chamadas revistas e de novo as 

appellações, já julgadas pelas justiças locaes do Districto Federal e dos 

Estados, causas essas todas com as quaes nada tem que vêr a União, 

como organisação federal. 
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Passemos agora aos casos ou ás causas verdadeiras e 

legitimas de revisão: deixando de parte as revistas e appellações muito 

mal enxertadas na legislação vigente. 

A lei que regala entre nós este ponto é quasi que 

exclusivamente, póde-se dizer, a citada de 1894; mas as disposições 

dessa lei que podem ser acceitas, que estabelecem os casos de revisão 

propriamente ditos, estas disposições, digo eu, são muito defeituosas, são 

mesmo muito lacunosas, apezar da lei estabelecer em algumas das 

alludidas disposições uma casuistica um pouco desenvolvida, mas que não 

abrange todos os casos, nem ao menos a maioria delles. 

18. Felizmente, entre nós, a Constituição Federal, arts. 59 n. 

III e 81 e §§ estatuiu sobre a revisão em disposições muito genericas de 

sorte que a lei ordinaria pudesse regulal-a do modo mais conveniente e 

efficaz. 

E si as disposições actualmente vigentes e que já citamos, 

reguladoras da revisão merecem reforma, esta será muito mais facil do 

que si tivessemos de appellar para os tramites de qualquer reforma 

constitucional. 

Entre nós fui a citada Lei n. 221 de 1894 que por ultimo 

regulamentou os casos de revisão. Antes, porém, de apreciarmos esses 

casos e ahi estão incluidos os casos typicos ou classicos e alguns de modo 

melhor do que em outras leis contemporaneas, uma observação 

preliminar é necessaria. 

Nem o Decr. n. 848 de 1890, art. 9.º n. III e seus §§, que 

precedeu a Constituição, nem os actos que succederam à esta, como 

sejam o Regimento do Supremo Tribunal Federal, arts. 103 a 106, nem a 

cit. Lei n. 221, art. 74, extremaram o conceito da revisão, do conceito de 

outro recurso chamado entre nós de revista (cassação). 
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Do mesmo modo que ainda hoje o instituto da revisão não 

está extreme do da graça soberana e é confundido mesmo algemas vezes 

com o de cassação, assim aconteceu que, entre nós, a longa tradição do 

direito anterior á Republica concorresse para deixar de caracterisar-se 

nitidamente o novo instituto nesses actos natural e forçosamente feitos de 

afogadilho, aliás por motivos imperiosos intuitivos, para organisar e 

réorganisar a nova justiça federal. 

Isto posto, nós examinaremos primeiramente os verdadeiros e 

proprios casos de revisão e só de revisão e mais tarde quando nos 

occuparmos da fórma da revisão nos referiremos ás outras disposições da 

lei que contem casos inadmissiveis como de revisão. 

Assim diz a Lei: 

“Art. 74. A revisão dos processos criminaes findos, de que 
trata o art. 9.º n. III do Decr. n. 848 de 1890, estende-se 
aos processos militares e será regulada do modo seguinte: 

“§ 1.º Tem lugar a revisão: 

“3.º Quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida 
por juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado, ou 
quando se fundar em depoimento, instrumento ou exame 
julgados falsos;” 

Antes de tudo reduziremos, com Alimena, todas as causas de 

revisão á uma triplice fonte, porque só podem ellas ter por origem o 

delicto que inquinou e viciou o processo, a contradição dos julgados, ou a 

inexistencia mesma do crime, objecto do processo, que é justamente a 

ordem da enumeração seguida pela nossa lei. 

A primeira causa de que trata a transcripta disposição tem por 

fonte o crime, em uma palavra. 

É no dizer de Alimena o primeiro caso, talvez o mais sensivel, 

o que é dado pelo falso testemunho. Referindo-se a esse caso e aos seus 

congeneres, que a disposição comprehende, diz Garofalo: O falso 
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testemunho posteriormente reconhecido não é senão um dos casos em 

que a res judicata não póde mais ter-se pro veritate, por vicio intrinseco 

do julgamento. Si a prova resultou unica ou principalmente dum 

documento e si o documento foi reconhecido falso, porque deveria deixar-

se subsistir uma sentença penal, entretanto que uma sentença civil 

poderia em tal caso ser revogada? 

Não se póde conceber que seja justa a irrevogabilidade de 

uma sentença fundada sobre um documento falso. E não é possivel 

comprehender, porque nunca o reconhecimento deste facto deve ter um 

valor absolutamente identico ao reconhecimento da declaração falsa de 

uma testemunha. 

Mas isto não basta: o elemento que viciou o juizo póde ter 

sido tambem a corrupção de um jurado ou de um juiz. Quando este facto 

tenha sido provado, a sentença perde moralmente o seu valor: porque 

deveria conserval-o juridicamente? 1 

Isso justifica a disposição de nossa lei que si pecca é por ser 

pouco comprehensiva, não obstante ser casuistica. 

19. A disposição, além da testemunha, comprehende o perito, 

mas não se refere ao traductor e ao interprete, como fazem os nossos 

projectos do codigo penal, de 1893, art. 281; e de 1897, art. 269; 

referindo-se ao falso testemunho. 

Esta ampliação tem o mais largo reconhecimento na Austria, 

onde do falso testemunho se chega á hypothese de uma acção qualquer 

punivel, comettida por uma terceira pessoa.1 

Assim, vamos resumir, com Trebutien, as opiniões de Rodière, 

Le Sellyer, Carnot, Le Graverend e Locré: 

                                                 
1 Garofalo, Obr. cit., pag. 100; Dalloz, Repertoire, cassation, 1556 e segs. 
1 Rulf apud Alimena, cit. pag. 40. 
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Tres condições são exigidas para essa abertura da revisão: 

a) É mister que a testemunha seja à charge, isto é, tenha 

deposto contra o indiciado ou accusado. Mas impota pouco porque pessoa 

tenha sido produzida: si pelo uso se entende por testemunhas à charge 

aquellas que tem sido produzidas pelo ministerio publico, ou pleo menos 

queixoso, esta interpretação não póde ser admittida aqui. 

b) É mister que a testemunha tenha sido condemnada por 

falso testemunho: se uma ordem de prisão fosse expedida contra ella 

poder-se-hia suspender a execução da sentença, mas não revêr: no caso 

de liviramento da testemunha aquella suspensão ficaria sem effeito. 

Estas soluções podem parecer rigorosas, mas ellas são 

conformes aos principios: é mister para que tenha lugar revisão neste 

caso, não só uma prova moral, mas uma prova legal de falso testemunho, 

e ella não póde ser obtida senão por uma condemnação passada com a 

froça da cousa julgada. Em todos estes casos, ficará ao direito de graça 

exercer sua influencia bemfeitoria, mas não póde ter lugar a revisão. 

Mas uma condemnação por contumacia, ou á reveliam 

bastaria para motivar a decisão: ella póde sem duvida ser retractada, mas 

emquanto não o é, tem auctoridade de cousa julgada e isto basta para 

permittir a revisão. 

c) É mister que a condemnação por falso testemunho tenha 

lugar mediante procedimento iniciado depois da condemanação do 

accusado: é o que resulta do texto do novo artigo 443 “quando uma das 

testemunhas ouvidas tiver sido, posteriormente á condemnação, 

processada e condemanda...” Si com effeito o processo contra a 

testemunha sem importancia para elle e em todos os casos, a jurisdicção 

estava advertida, e a presumpção é que ella o condemnou por outra 

provas. 
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Neste ponto a novissima kei franceza de 8 de junho de 1895, 

art. 443, n. 3, mentem o mesmo texto da disposição da lei de 1867. 

Observemos que a producção no debate de peças ou 

documentos depois reconhecidos falsos não poderia dar lugar á revisão: o 

texto não admitte a revisão, senão si ha um falso testemunho e os casos 

de revisão são limitativos. Ajuntemos que este ponto foi formalmente 

reconhecido no conselho de Estado, na discussão do texto primitivo do 

cod. de instrucção crim.1 

20. Para intelligencia, porém, da disposição da nossa lei é 

mister indagar quando o depoimento póde dar lugar ao juizo da revisão. 

A lettra da disposição referindo-se a “depoimento, 

instrumentos ou exames julgados falsos” parece exigir a condemnação até 

passada em julgado do falsario ou falsificador. No campo dos principios, 

diz ainda Alimena, não se póde duvidar que o falso testemunho reste tal e 

deve pois desenvolver todas as suas consequencias, tambem 

independentemente da sua concreta punição.  

Mas, na pratica, é absolutamente necessario juntar uma 

determinação especifica para evitar que toda e qualquer querella de falso 

testemunho possa dar lugar a um julgamento de revisão, frustrando assim 

o escopo da lei. 

Alimena, depois de notar que o cod. italiano, art. 690, reclama 

como condição que a accusação por falso testemunho tenha sido 

admittida, ou que se tenha expedido já um mandado de prisão; e que o 

projecto Calenda, art. 17 n. 6, exigia directamente que a sentença 

houvesse passado em julgado, cita entretanto o codigo allemão, § 399, 

que não estabelece limite algum. 

                                                 
1 Trébutien, Droit Criminel, Paris 1884, 2.º vol., pag. 652; Dalloz, REPERTOIRE, cassation 
1556 e segs. 
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Opina, porém, Alimena, que a revisão se admitia tambem em 

todos aquelles casos em que por causas independentes da prova da 

criminalidade, ou da innocencia da testemunha, não tenha sido possivel 

que a sentença proferida contra ella, passasse em julgado, como no caso 

de amnistia ou da morte da testemunha accasada, sobrevinda durante a 

instrucção ou entre o julgamento da primeira instancia e o da appellação 

ou entre este e o de cassação ou revista.  

E como ao caso da testemunha falsa, do falso perito e do falso 

interprete, elle acrescenta, em geral, o de facto punivel commettido por 

uma terceira pessoa, assim com as mesmas cautelas e na previsão dos 

casos excepcionaes, quer que se esteada a este caso as condições 

propostas para o caso typico do falso testemunho. 

De accordo com a disposição que analysamos, Alimena reputa 

um caso analogo o do julgamento baseiado sobre um documento 

reconhecido falso ou falsificado. E este caso previsto por muitas 

legislações tem a mesma importancia do caso do falso testemunho e em 

qualquer crime, uma importancia tambem maior. 

Aqui, diz Alimena, precisa entender toda a especie de 

documento, apresentado em juizo como meio de prova. 

Logo, a revisão tem lugar lambem naquelles casos em que 

tambem tratando-se de documentos falsos, não se trate todavia de 

documentos criminosos e capazes de fazer surgir a responsabilidade penal 

do seu auctor.1 

Este caso é difficil, mas não é impossivel de verificar-se. 

                                                 
1 Löwe, Das Strafprozessordnung für das deutsche Reich, pag. 548, apud Alimena cit., 
pag. 41. 
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A solução, porém, não é menos exacta: a innocencia do auctor 

do documento não póde fazer com que um outro innocente seja 

responsavel por um delicto não commettido.2 

Ante a doutrina pois pecca nesta parte a nossa Lei n. 221, art. 

74, § 1.º n. 3.º. 

Prevista tambem nessa disposição; diz Alimena, que a ultima e 

mais solemne hypothese desta espécie é dada pela prevaricação do juiz 

ou do jurado. 

Algum codigo, como o austriaco, § 353 n. 1, não falla della de 

proposito, porque comprehende esta hypothese na outra da corrupção e 

ainda mais em geral da acção punivel duma terceira pessoa e nem sobre 

isto ha duvida. 

Outros, ao contrario, o prevêem em uma hypothese propria, 

accrescenta o mesmo auctor. 

Assim faz o codigo allemão, § 399, p. 3, que falla do juiz, do 

jurado ou do escabino que “em relação áquella tal causa” se tem tornado 

culpado duma violação dos deveres do seu officio, sempre que a tal 

violação seja comminada uma pena publica; quando, porém, a corrupção 

não tenha sido originada por obra ou acto do condemnado. 

Assim o cod. norueguez, § 414 n. 1, prevê o caso dum juiz, 

dum chanceller ou dum jurado, que influa, com um delicto, nos resultados 

dum julgameuto. 

Assim faz o cod. russo, c. 935 n. 4, para o caso em que o 

magistrado, com consciencia, decide injustamente, e isto tanto quando 

elle seja movido pelo interesse, como quando seja impellido por outros 

motivos. 

                                                 
2 Alimena, loc. cit. 
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Este methodo é seguido por outros codigos e leis, inclusive o 

da Servia, § 340 a, que comprehende tambem a infidelidade do advogado 

desenvolvida em detrimento do seu cliente. 

Eu aceeito completamente, concluo Alimena, este segundo 

methodo. 

Effectivamente, quando se declare — verbis conceptis-simis —

que a prevaricação do juiz seja causa sufficiente para dar lugar ao 

julgamento de revisão, não só se suppre uma lacuna com uma disposição 

clarissima, mas, fazendo entrar o juiz nos limites da natureza humana, se 

estabelece uma norma altamente civilisadora.1 

No nosso entender a norma deve ser ainda mais generica, 

porque a prevaricação só abrange uma especie ou classe de delictos de 

funcção. 

Está visto pois que discordamos radicalmente da casuistica 

incompleta, como toda a casuistica, da disposição do § 1.º n. 3.º 

21. A Lei n. 221 de 1894 diz ainda no art. 74, § 1.º que tem 

lugar a revisão: 

“4.º Quando a sentença condemnatoria estiver em formal 
contradição com outra, na qual foram condemnados como 
auctores do mesmo crime outro ou outros réos;” 

Commentando a disposição parallela do cod. francez, art. 443 

n. 3, segundo o texto dado pela lei de 29 de Junho de 1867, o mesmo 

auctor que já citamos acima resume o que dizem os escriptores, entre 

elles Dalloz, fundados em antigos auctores, e nos arestos da Cassação 

Franceza: Aqui ainda o texto exige que os accusados tenham sido 

condemnados pelo mesmo crime, ou delicto, condemnados por decisões 

differentes e emfim que estas decisões sejam inconciliaveis. E por isso foi 

julgado no famoso processo Lesurques que não havia lugar á revisão 
                                                 
1 Alimona, Obr. cit., pag. 38, III. 
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quando duas pessoas eram successivamente condemnadas em razão do 

mesmo facto, mas que uma era condemnada, como auctor principal, e a 

outra somente como cumplice, por auxilio e assistencia. 

Ao contrario, haveria lugar para a revisão si tres accusados 

fossem condemnados por uma decisão do jury e que um outro individuo 

fosse condemnado por participação no mesmo crime por uma outra 

decisão, desde que resultar das peças dum e doutro processo, assim como 

dos debates, que tres individuos somente cooperaram para este crime. 

Accrescentemos que para que o direito de revisão seja aberto, 

não basta que uma das condemnações se ache em contradicção com 

depoimentos de testemunhas, declarações de co-reus ou com outros 

documentos, mas com uma outra condemnação versando sobre o mesmo 

facto e que seja incompativel com a primeira. 1 

Dalloz, referindo a opinião de Carnot, Berlier e Tarbé, diz que 

no concurso de duas condemnações inconciliaveis, a lei suppõe os dous 

condemnados vivos para que se possa pedir a revisão. 

Si um dos dous é morto antes que essa contradicção ou 

inconciliabilidade se revele (e nesta hypothese será sempre aquelle que 

soffreu a primeira condemnação) a revisão não póde ser admittida.1 

Isto, porém, não succede mais em França depois da lei de 

1867. O cod. de 1808, diz Ortolan, não admittia revisão depois da morte 

do condemnado, senão no caso de homicidio falsamente supposto, porque 

o erro judiciario se revela invencivelmente, não por um novo julgamento 

do processo, mas peia constatação unica da existencia da pretendida, 

victima do homicidio... 

“A lei nova, sob a impressão do sentimento de justiça que se 

revolta á ideia da sociedade ter fulminado como culpado um innocente, e 
                                                 
1 Trébutien, Obr. cit., 2.º vol., pag. 651. 
1 Dalloz, REPERTOIRE, cassation, 1551 — décès. 
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em beneficio das reparações posthumas, passou por cima das 

difficuldades que serão muito serias em certos processos, mas muita vez, 

é mister dizel-o, mais apparentes que reaes; ella admitte a revisão, em 

materia, quer criminal, quer correccional, nas tres hypotheses a que póde 

dar lugar o uso do recurso, ainda que novos debates oraes entre todas as 

partes se tenham tornado impossiveis pela morte sobrevinda dama ou de 

muitas dessas partes, commettendo á Côrte de Cassação nomear 

curadores á memoria de cada um dos mortos; a lei accrescenta, além 

disto, a previsão doutras causas de impossibilidade, contumacia, ausencia 

ou falta, prescripção da acção ou da pena e qualquer outra.2 

Como quer que se justifique a disposição parallela da lei 

franceza, incontestavelmente ella, do mesmo modo que a da nossa lei, é 

quasi tão defeituosa como a anterior. 

Casorati censura asperamente disposição similhante do cod. 

do proc. ital., art. 688, porque não ha mister que hajam duas decisões 

condemnatorias para haver contradicção de julgados, podendo esta 

subsistir tambem quando uma sentença tenha sido absolutoria por 

inexistencia de crime.1 

A seu turno, Grippo observa ser injusto não admittir como 

base dum julgamento de revisão um despacho instructorio de absolvição 

(o nosso despacho de não-pronuncia na instrucção ou no summario da 

culpa) por inexistencia de crime, despacho que não se póde chamar 

sentença, mas não obstante constitue um julgado e é inconciliavel com 

uma sentença de condemnação.2 

Em todas essas censuras justissimas incide a disposição da 

nossa lei que vae griphada nas partes vulneraveis. 

                                                 
2 Ortolan, Droit Penal, 2.º vol., pag. 678. 
1 Casorati, Il processo penale e le riforme apud Puglia, Manuale cit., pag. 354. 
2 Grippo, Obr. cit., pag. 82-83; Dalloz, Repertoire, cassation, 1548 e segs. 
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Por motivo identico, quanto ao seu paiz, diz, por isso, 

Garofalo, que não ha duvida que em uma reforma do processo penal, este 

caso de revisão deve ser determinado com uma formula mais ampla, que 

comprehenda toda a sentença penal que contradiga uma outra sentença 

(civel ou penal) ou outro despacho qualquer, tornado definitivo, da 

auctoridade judiciaria.3 

E Alimena pergunta porque se falla de duas pessoas e de duas 

sentenças? Não é talvez possivel tambem a contradicção entre 

julgamentos que se refiram a mais pessoas e que foram encerradas com 

varias sentenças? Porque fallar somente de contradicção entre duas 

sentenças de condemnação? Não é talvez possivel tambem a contradicção 

entre uma sentença de condemnação e uma sentença de absolvição? 

Todas estas nossas perguntas merecem uma resposta 

affirmativa. 

E porque limitar a contradicção ás sentenças penaes? 

Não é talvez, excluida a criminalidade, quando depois duma 

condemnação por bigamia, se publica uma sentença, que declara nullo o 

primeiro matrimonio?1 

Uma das causas mais evidentes para a revisão, diz o mesmo 

auctor, é sem duvida a da contradicção dos julgados. 

Depois de citar innumeras leis, observa Alimena que a 

desejava prevista sem limitação alguma. 

E não só a dicção do nosso codigo (ital.) — com duas 

sentenças — queriamos substituida pela do cod. austriaco — duas ou mais 

pessoas com diversas sentenças; mas queriamos que a revisão fosse 

concedida tambem nos casos de contradicção entre sentenças de 

                                                 
3 Garofalo, La Scuola Positiva cit., pag. 99. 
1 Alimena cit., pag. 35, II. No mesmo sentido, Majno, Obr. cit., pag. 254. 
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absolvição e sentenças de condemnação; e a phrase “innocencia dum ou 

doutro dos condemnados” queríamos substituida pela outra  injustiça da 

sentença” para comprehender aquelles casos em que a contradicção não 

revela a innocencia, mas uma criminalidade menor. 

Comprehende-se bem, que a regra deva estender-se tambem 

a contradicção entre sentenças penaes e sentenças civis, mas, pois que 

neste caso póde encontrar-se um facto tambem mais grave, constituido 

pela mesma inexistencia da prova generica do crime, sobre elle 

voltaremos mais adiante. 

No projecto Calenda, art. 17 n. 4, parecia que se quizesse 

admittir tudo isto, dizendo-se: “quando depois da sentença de 

condemnação se tenha proferido uma outra inconciliavel com ella.” 

Mas nem mesmo esta phrase era tão clara que evitasse a 

duvida e as discordias. 

E pois porque dizer depois? Não é talvez possivel que a 

contradicção surja tambem de frente á uma outra sentença proferida 

antes? 

Supponhamos que um tal, accusado de furto, seja absolvido, 

porque se verifica que nenhum crime foi commettido e trate-se de 

simulação. Si um outro, posteriormente, é condemnado pelo mesmo facto, 

não existe talvez contradicção, ainda que aquella outra sentença tenha 

sido proferida antes?1 

Antes de concluirmos este § registremos uma verdadeira 

curiosidade, justamente porque não tinhamos a revisão no direito anterior 

á Republica e entretanto o nosso cod. do processo criminal, de 1832, 

suppunha um caso especial de contradicção em decisões ou despachos 

                                                 
1 Alimena cit., pag. 38, III. Bonanno, I progetti Calenda e la riforma della procedura 
penale na Scuola Positiva, An. V, 1895, pag. 263. 
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instructorios que resolvia a favor do indiciado, sem duvida com o famoso 

principio in dubio pro réo. Eis a disposição: 

“Art. 328. Succedendo que um mesmo individuo seja 
pronunciado em um jury, por abuso da liberdade de exprimir 
os pensamentos, e em outro julgado sem criminalidade pelo 
mesmo facto, entender-se-ha não haver materia para 
accusação.” 

22. Finalmente a Lei n. 221 diz no art. 74, § 1.º que tambem 

tem lugar a revisão: 

“ 5.º Quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida 
na supposição de homicidio, que posteriormente se verificou 
não ser real, por estar viva a pessoa que se dizia 
assassinada.” 

É um dos casos classicos, dentre os mais classicos, e, sobre 

elle os auctores, especialmente antigos, suscitam e resolvem differentes 

questões.2 

A segunda hypothese da revisão, diz Garofalo, é no nosso 

codigo de processo penal, a noticia superveniente, depois duma 

condemnação por homicidio, da existencia da pessoa que se tinha crido 

morta. 

Ora, não é este evidentemente o unico caso em que uma 

sentença de condemnação possa ter sido fundada sobre a supposição de 

um facto contra o qual mais tarde surja a evidencia do facto contrario. 

Admira, por isso, que na segunda reforma, neste ponto 

parallelo, do codigo de instrucção criminal francez, effectuada pela 

novissima lei de 8 de Junho de 1895 o ultimo texto do art. 443 n. 1.º, 

ainda seja assim concebido:  

“Quando depois duma condemnação por homicidio sejam 
exhibidos documentos capazes de fazer nascer indicios 

                                                 
2 Dalloz, REPERTOIRE, cassation, 1552 e segs. 
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sufficientes sobre a existencia da pretendida victima do 
homicidio.” 

Ao caso do apparecimento da pessoa crida morta precisaria 

addicionar outros analogos, como são os indicados por Grippo, da 

existencia de documentos cridos destruidos, quando tal destruição tenha 

dado lugar á uma condemnação.1 

Emfim deve-se addicionar, a hypothese de um julgado penal 

fundado sobre uma sentença civil, a qual tenha sido revogada por uma 

outra sentença passada em julgado. O cod. allemão, § 399, n. 4. 

considera este caso e não ha duvida que elle deve rasoavelmenle admittir-

se, não sendo possivel sustentar que deva permanecer firme aquillo que 

foi effeito necessario de cousa insubsistente, porque foi annullada.2 

Assim tambem, observa Alimena, chegamos aos casos em que 

vem a faltar, justamente, o mesmo sujeito material do crime. A hypothese 

mais commummente prevista (em innumeras leis) é a da existencia da 

pessoa reputada morta. 

E si se demonstrar que a supposta victima do homicidio é na 

verdade morta, mas por accidente ou por suicidio, porque não poderá ter 

lugar a revisão? 

E si fosse morta antes do presumido homicidio? Tambem aqui 

a resposta deveria ser afflrmativa. 

Mas ella evidentemente deve ser ampliada, até comprehender, 

como já fez o projecto italiano, art. 17, n. 4  todos aquelles casos em que 

venha a demonstrar-se a inexistencia material do crime: “assim no caso 

de furto, quando, em casa do possuidor, que se dizia roubado, se 

descubra o objecto que se cria desviado; assim no caso em que se ache o 

documento que se acreditava destruido.” 

                                                 
1 Grippo, Obr. cit., pag. 89. 
2 Garofalo, Obr. cit., pag. 100. 
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Hypothese que está ao lado desta é a dum julgamento civil, 

que venha annullar o facto que servia de base ao delicto. Esta hypothese 

especialmente prevista pelo cod. allemão, § 399, n. 4 (como vimos) e pelo 

nosso projecto, (italiano) art. 17, n. 5, se verifica, quando, por exemplo, a 

sentença que declara nullo o primeiro matrimonio vem a eliminar o delicto 

de bigamia.1 

Vê-se pelo que fica dito que a disposição citada da nossa lei 

(n. 5.º) apezar de ser esta de 1894, é ainda a que figurava nos codigos do 

principio do seculo e não póde ser absolutamente mantida. 

Entretanto, tal disposição tão restricta, como é, não deve ser 

interpretada em sua lettra tão rigorosa. 

Diante do cod. de instrucção criminal francez, que tem 

disposição semelhante e talvez tivesse sido a fonte da nossa, diz Dalloz, 

que pelo que toca á applicação mesma do art. 444, ella deve ter lugar, 

tanto no caso em que a existencia da pessoa pretendida assassinada se 

tivesse provado ser uma realidade depois do pretendido homicidio, como 

no caso em que se provasse a existencia actual. 

Porque, si acontece que esta pessoa esteja morta 

naturalmente ou por accidente, depois do pretendido homicidio 

commettido contra ella, é nem certo que a condemnação que tem 

fulminado um individuo por este supposto crime não repousa menos sobre 

um erro manifesto, pois que está provado que a pessoa, cujo homicidio 

supposto serviu de base á condemnação existia depois da época 

assignalada a esse homicidio. 

Couforme Tolozan, porém, não se deveria conceder a via da 

revisão, no caso em que a pessoa, pelo assassinato da qual um individuo 

tivesse sido condemnado, não tivesse sido realmente morta, isto é, em 

que ella tivesse sobrevivido aos golpes do seu assassino. 

                                                 
1 Alimena, Obr. cit., pags. 38 e 43. 
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Effectivamente este tendo atacado na intenção de matar, a 

circumstancia de que a victima não tem succumbido está longe de 

justificar o condemnado; pois que é culpado duma tentativa de 

assassinato que não tendo faltado seu effeito senão contra vontade, é 

equiparavel ao crime mesmo.1 

A primeira solução, de Dalloz, adapta-se aqui á interpretação 

da nossa lei. 

A segunda, de Tolozan, é inadmissivel, porque não só o nosso 

cod. penal, art. 63, pune a tentativa com pena menor da do crime 

consumado, como tambem porque, a nossa lei n. 221, art. 74, § 5.º, 

permitte a revisão para impor uma pena menor ao recorrente 

condemnado injusta ou nullamente, nos casos figurados, em uma pena 

maior. 

Aliás parece-nos que aquella doutrina absurda não prevalece 

mais mesmo em França desde a citada lei de 1867. 

Com effeito, Trébutien, analysando o art. 443, n. 1, que 

substituiu o do cod. francez e é parallelo á disposição da nossa lei, diz: 

“Póde haver nesta hynothese um facto culpavel, quer por 
homicidio frustrado (manqué), quer por tentativa de 
homicidio, mas o facto pelo qual houve condemnação, o 
assassinato consumado não existe, e isto basta para que 
seja impossivel deixar subsistir a condemnação proferida 
pelo jury sobre a declaração dum facto inexacto. 

“O art. 443 exige a reunião de tres condições para que esta 
causa de revisão seja invocada: primeiro, que a 
condemnação tenha sido proferida por homicidio, por 
homicidio consumado; em segundo lugar, que a pessoa 
pretendida morta se apresente, ou ao menos que seja 
justificada por peças ou documentos, a sua existencia em 
uma época posterior ao crime; emfim que estas peças não 

                                                 
1 Tolozan (p. 345) apud Dalloz, REPERTOIRE, cassation, 1554. 
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tenham sido submettidas á apreciação do jury, mas 
apresentadas depois da condemnação.”1 

Concluindo o exame das tres classes de casos em que se deve 

conceder a revisão, conforme a doutrina dos auctores e os codigos dos 

povos cultos, é cabivel uma observação interessante quanto ao seu 

objecto neste ponto. 

É que dando-nos ao trabalho paciente de percorrer não 

pequeno numero de Accordãos do nosso Supremo Tribunal Federal, 

julgando recursos de revisão, não deparamos com um só, ao menos, que 

se refira aos casos até aqui notados. Achamos, ao contrario, muitos que 

juridica ou antes theoricamente não são casos de revisão, mas de revista 

ou cassação.2 

Mais adiante veremos si alguns dos taes julgados do Supremo 

Tribunal podem ser classificados de revisão por outros motivos além ou 

fóra daquellas tres ordens de casos. 

Em todo o caso, o primeiro Tribunal do paiz tem feito mais do 

que cumprir a Lei vigente, nesta parte (art. 74) organica da Constituição. 

23. Acabando de expôr a theoria da triplice ordem de causas 

que podem dar lagar á revisão, surge naturalmente a questão de saber, si 

a ellas não precisa addicionar outra qualquer, isto é, aquella que 

comprehende todas as provas novas, supervenientes, as quaes, por si 

mesmas ou concomitantemente com as existentes nos autos da 

condemnação bastem a provar o erro? 

Garofalo, Majno, Grippo e outros a resolvem negativamente. 

O primeiro diz que a ampliação incondicionada de tal instituto 

teria como effeito, tornar sempre mal seguros os julgados, fazer sempre 
                                                 
1 Trébutien, Obr. cit., pag. 651. 
2 Jurisprudencia cit. de 1895, pag. 207-239. Idem de 1896, pag. 239-270 e 321; O 
Direito, vols. 66, 68, 69, 72 e 76 (vêr os indices) e Revista de Jurisprudencia, vol. 2.º 
pag. 51 e 181; vol. 4.º, pag. 166. 
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duvidar da justiça, pôr em questão direitos firmados, não deixar em paz 

em tempo algum nem as partes, nem o ministerio publico. 

E lamentos semelhantes se ouviriam sem duvida, si se 

admittisse o condemnado a demandar pela revisão sempre que elle 

allegasse novos factos ou novos meios de prova, os quaes por si sós ou 

juntos ás provas anteriormente examinadas, podessem dar lugar á sua 

absolvição ou a uma condemnação mais leve. Esta entretanto é a formula 

do cod. do processo austriaco, § 353, n.º 2.º, a qual a despeito da 

admiração que tenho por essa legislação, não me parece um exemplo a 

imitar, ainda que imitado pelo codigo allemão, § 399, n.º 5.1 

Em resumo, os citados a actor es dizem que com um tal 

systema se viria a crear uma terceira instancia posthuma, e a aoctoridade 

da cousa julgada seria muito e continuamente abalada. 

Giurati, ao contrario, que temos citado, e escreveu um livro 

precioso sobre os erros judiciarios, antes de citar os tres casos typicos da 

lei italiana, e a proposito, dizer que a revisão é uma desillusão e talvez 

uma irrisão, observa sobre esses casos: 

“Tres casos estranhos, tres casos difficeis de succeder, tres 
casos dos quaes os dous ultimos não parece que se tenham 
verificado de 30 annos a esta parte mesmo uma só vez.” 

O primeiro, (sentenças contradictorias) conforme consta das 

correcções, acontece no corso do mesmo trintennio tres vezes, quer dizer, 

um cada 10 annos (Sentenças de Cassação de Turim de 28 de Julho de 

1866 e 18 de Dezembro de 1872; e de Roma de 20 de Janeiro de 1883). 

Quantidade desprezivel, olhando para a qual um romano 

antigo teria exclamado: quod semel vel bis accidit praetereunt 

legislatores. 

                                                 
1 Garofalo, Obr. cit. pag. 98. 
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O mesmo auctor observa que as restricções oppostas pelo cod. 

ital. á obra santa de corrigir os erros são hoje mais combatidas pela 

doutrina e pela jurisprudencia; elle se refere principalmente a tres ou 

quatro juristas que então haviam escripto sobre o assumpto. 

Um foi Rebaudi que no seu volume sobre a pena de morte 

demonstrou perspicuamente a insuficiencia da lei italiana hodierna e a 

incoherencia de admittir a revisão em um caso de presumpção de erro (o 

de falso testemunho) excluiudo-a nos outros.1 

O outro escriptor é Orano, professor na universidade de Roma. 

Elle enumera os casos nos quaes pelo rigor da logica a revisão 

deve conceder-se attentos os mesmos motivos porque os concede a lei 

vigente. 

Estes casos são cinco e vale a pana referil-os: 

— 1.º Si acontecer que depois de uma sentença irrevogavel de 

condemnação se descubra que o crime nunca existiu. 

A razão é intuitiva. Não obstante, o auctor querendo illustral-a 

com um exemplo, recorda o facto sabido da pêga ladra citada por Benthao 

e Bounier que custou a vida a uma pobre creada, a qual, sob a tortura, 

confessou ter furtado umas joias, furtadas e escondidas pela ave rapace. 

— 2.º Si affrontando uma sentença de condemnação, a 

innocencia do condemnado é proclamada pela vós publica. 

Tambem este caso é evidente. Está tambem illustrado com 

alguns precedentes, entre os quaes, o d’aquelle desgraçado Tangherlini, 

victima do conluio dos ladrões que subtrahiram os dous milhões do Banco 

Nacional, entretanto que o pobre innocente teve de contentar-se em sabir 

das galés com um decreto de graça soberana. 

                                                 
1 Giuseppe Rebaudi, La pena di morte e gli errori giudiziari, Roma 1888, tip. del Senato. 
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Aqui o caso teve solução diversa do de Sebastião Ellenberg, 

condemnado em 1806 e cuja sentença Napoleão fez rever pelo tribunal de 

cassação não obstante a lettra rigida do cod. de 1808. 

Sendo evidente o erro judiciario, o ministro propoz um meio 

termo, a graça. 

Napoleão, diz Giurati, cujo genio civil de legislador e 

jurisconsulto, não foi nunca inferior ao genio excelso de militar, respondeu 

ao ministro: a graça de que? a graça da pena que não mereceu, ou do 

crime que não commetteu? 

— 3.º Toda a vez que o condemnado por motivos que não se 

deva attribuir á culpa sua, não tenha podido usar de todos os meios de 

defeza que existiam mas elle iguorava. O melhor argumento para apoiar-

se tal proposição é o numero de absolutorias dos tribunaes criminaes que 

têm sido annulladas pela côrte de cassação: cerca de um quarto. 

— 4.º Quando proferida a sentença irrevogavel, um dos 

condemnados é proclamado innocente pelos pretensos co-réos. Os 

motivos de justiça estão conformes com algum exemplo. Está no banho 

de “Finalborgo” um galé, a respeito do qual o auctor principal do latrocinio 

declarou na hora da morte não ter parte alguma no crime. 

— 5.º Si depois da condemnação um exame ou pericia de 

alienistas declara que a molestia mental do condemnado precedeu o 

julgamento e o delicto. Não obstante aqui faltam argumentos e exemplos. 

Em substancia, observa Giurati, a conclusão terminativa, sem 

duvida mais logica e mais satisfactoria á que chega o egregio escriptor é 

que as leis da Allemanha sejam estudadas e imitadas.1 

24. O terceiro jurista a que se refere o mesmo auctor e que a 

proposito estudou o instituto da revisão foi o operoso e infatigavel 
                                                 
1 Giuseppe  Orano,  Sulla revisione dei giudicati penali, Roma 1888, tip. Central. 
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advogado Antonio Galateo, que consagrou por annos inteiros o seu nobre 

engenho a obter a rehabilitação dos innocentes condemnados no celebre 

processo Prandoni de que Giurati tambem se occupa. 

Apostolo fervoroso de uma religião philosophica e moral 

Galateo, na phrase desse auctor, depois de ter estudado na historia os 

casos mais deploraveis de erros judiciarios e as origens delles, chega á 

convicção de que o numero e a gravidade dos exemplos reclamavam a 

revisão em não menos de vinte e quatro hypotheses, que são as 

seguintes, que nos parecem mais numerosas mediante uma operação em 

que foram decompostos e separados os casos mais complexos. 

Ellas entretanto:  

1.ª Corrupção dos juizes, dolo, pressão.  

2.ª Suicidio do crido morto.  

3.ª Morte natural do crido morto.  

4.ª Existencia ou vida depois da supposta morte.  

5.ª Erro mathematico.  

6.ª Erro scientifico.  

7.ª Erro material. 

8.ª Erro por troca de actos processuaes.  

9.ª Abolição superveniente de um crime. 

10.ª Achada da cousa crida roubada.  

11.ª Estabelecido um facto existindo o qual seja impossivel a 

allegada ou imputada criminalidade, por exemplo, o alibi. 

12.ª Falsidade de um documento.  
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13.ª Suppressão de um documento.  

14.ª Aleivosia de testemunha ou de perito contumaz;  

15.ª ou morto; 

16.ª ou contra quem não se possa proceder por prescripção; 

17.ª ou que tenha sido absolvido por circumstancias 

especificas. 

18.ª Aleivosia ou falsidade de um official de justiça que affirme 

ou certifique, não poder ser achada ou encontrada uma testemunha 

(irreperibile, introuvable). 

19.ª Condemnação inconciliavel de um novo réo em 

contornada ou á revelia. 

20.ª Verificação judicial de um novo réo pre-morto; 

21.ª irresponsavel; 

22.ª não humano; 

23.ª contra quem não se possa proceder. 

24.ª Composição judicial de um corpo de delicto diverso.1 

Galateo, na opinião de Giurati, observa sagazmente que 

nenhum dos famosos erros judiciarios registrados pela historia acharia 

remedio na lei italiana, nem o do incendio de Londres, nem os de Calais e 

de Sirven, nem o do Correio de Lyão, nem o de Fornaretto, etc. nenhum! 

Em cada uma, diz elle, das hypotheses que Galateo relaciona, 

se occulta uma fonte fecunda de enganos. 

                                                 
1 Diritto, 31 de Maio de 1887. 
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Mas, na linguagem legal, as excepções, quando são 

numerosas tornam-se regra, e nem podem ser mais codificadas em fórma 

taxativa. 

O melhor é acceitar sem restrirção a formula das leis 

germanicas: isto é, admittir, “que toda a vez que se descubra um 

documento novo ou surjam novos indicios de innocencia, o condemnado 

teoba a faculdade de reclamar a revisão.” 

Tal ê tambem a opinião de Gregoraci.2 

Dever-se-hia acrescentar que a faculdade concedida ao 

condemnado fosse convertida em obrigação para o Ministerio Publico.3 

Ainda Bonneville, Lucchini e varios outros resolvem a questão 

desse mesmo modo. 

Muitos codigos, além dos citados e leis especiaes, adoptaram 

essa solução. 

Na exposição de motivos que precede o Decr. portuguez de 27 

de Fevereiro de 1895, o illustre ministro da justiça, Azevedo Castello 

Branco, insere a opinião do conselheiro Julio de Vilhena nestes termos: 

“Entre os systemas de fixar os casos em que pode ter lugar 
a revisão e o de a admittir genericamente, sempre que 
occorrerem circumstancias que possam justificar a 
improcedencia da accusação, eu não hesito, porque, por 
mais completo que seja o inventario desses casos, é 
impossivel ao legislador não deixar escapar algum em que o 
réo possa ter sido injustamente condemnado. É por isso que 
concedo aos condemnados o direito de pedirem a revisão 
sem especificação de fundamentos, e deixando ao tribunal 
competente, para a conceder, a apreciação delles.”1 

                                                 
2 Gregoraci, Della Riparazione degli errori giudiziari, Torino, 1891, pag. 80. 
3 Giurati, Obr. cit. pags. 246, 259, cap. X. 
1 “Collecção de diplomas diversos expedidos pelo Ministerio da Justiça,” Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1895, pag. 50. 
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Sem ir a este outro extremo, devemos notar em resumo, os a 

odores a que ha pouco alludimos, observam, em substancia, contra os 

primeiros, que quando se trate da descoberta de novas provas, as quaes, 

se tivessem sido conhecidas pelo primeiro juiz, teriam dado lugar ao 

reconhecimento da innocencia, não se deve regateiar o uso do recurso, e 

aqui por novas provas se deve entender as provas noviter producta, ainda 

que não noviter reperta. 

É portanto, contraria á doutrina, constituindo interpretação 

muito restricta da lei n. 221, art. 74, § 1.º, n. 7 o Accordão do Supremo 

Tribunal Federal na Revisão-crime, n.º 146 de 1 de Agosto de 1896, no 

qual se declara que “não sendo nova, ou não tendo sido descoberta depois 

da sentença condemnatoria, não se admilte no juizo da revisão a prova 

que deixou de ser apresentada opportunamente.” Só não podia ser 

admittida a prova apreciada e desattendida no julgamento revisto. 

Finalmente, Tolomei, criticando o direito francez e o italiano, 

que o seguiu, escreve uma pagina que encerra por assim dizer toda a 

theoria da revisão. 

“Nós sabemos que a sentença é por si mesma a expressão 
da verdade conhecida; mas sabemos tambem ser a 
expressão daquella verdade que é conhecida segundo os 
factos adegados e provados na discussão do processo. 

“Isto pois não tolhe que outros factos e outras 
circumstancias de facto, outros meios de prova iguorados 
então não possam emergir depois e ser taes que se fossem 
conhecidos antes teriam feito proferir uma decisão diversa. É 
mister pois passal-o pelo crivo da critica e decidir do valor 
que possam ter sobre a sentença proferida. Assim querem a 
logica e a justiça. 

“Donde resulta que fóra dos casos em que a acção penal se 
extingue por outras causas, como por prescripção, por 
amnistia, será justo e conveniente de retornar sobre o 
processo anterior e abrir discussão sobre novos factos e 
novas provas e decidir si e quanto façam mudar a sentença 
anterior. 
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“Este é o acto que se chama reabertura do processo, 
correcção da sentença que verdadeira não era senão na 
apparencia. 

“Fazem restricções algumas legislações (por ex. a franceza e 
a sua sectaria a italiana) á maxima que proponho: mas, 
partem, ou do erroneo conceito que admittindo-se em todo o 
caso a revisão, se diminue a reverencia á auctoridade do juiz 
e da cousa julgada, porque delle se põe em duvida a 
supposta infalibilidade; ou partem da ideia de não multiplicar 
os processos ao infinito. 

Mas seja um, ou seja outro o motivo, elles são muito fracos 
para vencerem a força da verdade e as exigencias do justo. 

“A auctoridade não diminue (diremos aos primeiros) senão 
mantendo o erro; nem a palavra da anctoridade destroe o 
facto da fallibilidade humana, que todos sentem e 
reconhecem. Os processos (diremos aos segundos) se fazem 
para obter justiça. Multipliquem-se pois tambem ao infinito 
si é mister isso para que seja salva a justiça a serviço da 
qual foram exactamente introduzidos.”1 

O direito francez, a que allude Tolomei, está hoje ampliado 

pela lei de 8 de Junho de 1895 que, dando novo texto ao art. 443 do cod. 

de instrucção crim., addiciona aos tres casos sabidos, um 4.º caso, isto é, 

a admissão da revisão, “quando depois duma condemnação um facto vier 

a produzir-se ou a revelar-se, ou quando peças desconhecidas na occasião 

dos debates forem apresentadas, de natureza a estabelecer a innocencia 

do condemnado.” 

25. Quando se considera as opiniões dos dous campos 

adversos, na verdade toda a questão se reduz a isto, como muito bem é 

posta por Alimena: 

Si possa fazer-se uma especificação completa de todos os 

casos possiveis, sem que haja o perigo de qualquer omissão. 

                                                 
1 Tolomei, Diritto  e  Procedura penale, Padova, 1874, pag. 577. 
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Si isto é factivel, o ultimo meio que acabamos de examinar 

deve ser recusado, porque, tratando-se de um remedio extraordinario, o 

methodo restrictivo e per exceptionem é o mais vantajoso. 

Si aquillo, porém, não é factivel, occorre recordar com 

Bentram, que é admiravel que homens falliveis julguem como si fossem 

infalliveis.2 

E devemos préoccupar-nos sempre d’aquelles casos em que o 

erro é evidente, embora não reentrem nos cancellos dos casos 

especialmente previstos pela lei. 

O citado andor exemplifica com a causa sempre celebre de 

Lesurques, comprehendido no processo pelo assassinato do correio de 

Lyão e condemnado á morte e executado. 

Lesurques tinha sido perfeitamente reconhecido (Alimena 

resume assim a causa) por sete testemunhas, e, de modo incerto por 

outras tres, e cinco testemunhas referem depois circumstancias assás 

precisas, como a do pagamento de café feito em assignados e a da correia 

da espora partida e amarrada com um cordão branco. 

Como duvidar mais de tantas testemunhas intelligentes e 

acima de toda a excepção, que diziam que Lesurques era aquelle mesmo 

homem, louro, de alta estatura, que commetteu o latrocinio em 

companhia de outros? 

Mas, depois da execução da sentença capital, que tinha 

attingido innocentes e culpados, veio a ser descoberto um outro culpado 

que confessou tudo. 

Elle assemelhava-se admiravelmente a Lesurques, era alto 

como elle, mas não era louro, era moreno, mas, no dia da perpetração do 

crime, para não fazer-se conhecer, puzera uma cabelleira loura. 
                                                 
2 Bentham, Traités de legislation civile et penale, p. III, ch. 3. 
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Pois bem, a revisão não foi possivel, porque faltavam no caso 

as testemunhas falsas, e porque — tratando-se dam crime commettido 

por pluralidade de pessoas, das quaes não se conhecia o numero preciso 

— não se podia nem mesmo faltar da contradicção de julgados. 

Assim o facto deu lugar a que recentemente Beranger dissesse 

que o processo Lesurques constituo a condemnação do systema do 

legislador (francez) de 1867. 

Este systema, si não desapareceu foi muito melhorado em 

França pela ultima lei de 8 de Junho de 1895 “sobre a revisão dos 

processos criminaes e correccionaes e a indemnização ás victimas de 

erros judiciarios.” 

As priuripaes modificações trazidas por esta lei são assim 

rezumidas por Buenf: 

1.ª Eila addciona aos tres casos de revisão previstos pelo 

codigo de instrucção criminal um quarto caso: aquelle em que depois 

d’uma condemnação, um facto vem a produzir-se ou a revelar-se, ou 

documentos desconhecidos na occasião dos debates são exhibidos, de 

natureza a estabelecer a innocencia do condemnado (novo art. 443). Mas 

n’este caso particular, o direito de pedir a revisão não pertence senão ao 

ministro da justiça que devo ouvir o conselho de uma commisão especial 

(novo art. 444). 

2.ª A lei declara que a revisão poderá ser pedida em materia 

criminal ou correccional, não somente qualquer que seja a jurisdicção que 

tenha julgado, como tambem qualquer que seja a pena que tenha sido 

imposta. Desde logo não é mais necessario que em materia correccional, 

a condemnação tenha tido por objecto a prisão ou que importe a 

interdicção do exercicio de direitos civicos, civis e de familia (novo art. 

413 —1.º). 
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3.ª A causa da demanda da revisão, em todos os casos, não é 

admissivel, si não tiver sido iuscripta no ministerio da justiça ou deferida 

pelo ministro, a pedido das partes, no prazo d’um anno, a datar do dia em 

que estas tiverem conhecido o facto que póde dar lugar à interposição do 

recurso. 

É este em synthese o novo direito francez, referindo-se o mais 

à indemnisação do damno de que nos occuparemos adiante. 

N’este ponto, pergunta judiciosamente Alimena, quando a 

innocencia seja evidente, devemos recusar a revisão, só porque esta 

innocencia se descobre por uma via diversa das tres vias, das quatro, ou 

das cinco previstas pelo legislador? 

Ou, o facto especialmente previsto pela lei deve ter, não 

sabemos como, nem porque, uma enleada diversa e maior que aquella 

d’um outro meio de prova, que vem deitar por terra toda accusação? 

Não é admirável pretender que o depoimento, falso por obra 

do dolo, deva ter uma efficacia, que se quer negar ao depoimento, falso 

por causas ou razões physicas? 

Para Lesurques é falso, tanto o depoimento de quem o accusa 

com fraude, como o depoimento de quem não percebe bem a sua 

imagem. 

Nem se diga, concluo Alimena, que por tal modo, se cria uma 

terceira instancia indirecta, porque eu respondo: em primeiro lugar que 

não se deve ter meio das palavras; e, em segundo, que o julgamento em 

gráo de revisão deve ser sempre precedido de um juizo sobre sua 

admissibilidade. 
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Á condemnação do innocente sacrificado por meios ou termos 

vãos de processo, eu prefiro um magistrado que declare inadmissiveis, 

alguns, ou varios, ou muitos recursos.1 

26. A essas auctoridades em que vimos de apoiar-nos, se 

póde acrescentar a de Lucchini: 

Sobre as pegadas dos codigos processuaes austriaco e allemão 

(§§ 352 e segs. dum, e §§ 399 e segs. doutro) deveremos antes de tudo 

consentir a revisão (ou como ali se diz, a reabertura do processo, tanto no 

caso de condemnação, como no caso de absolvição. 

Em ambos os casos, se deveria admittil-a: 

1.º por falsidade em documentos, depoimentos ou pericias; 

2.º por corrupção do juiz. 

Em caso de condemnação: 

1.º por novos factos influindo sobre o merito do julgamento; 

2.º por incompatibilidade de sentenças ou julgados. 

Em caso de absolvição: por confissão de criminalidade do 

accusado absolvido.1 

Felizmente está de accordo com essa boa doutrina a nossa lei, 

apezar da imperfeição da sua redacção e má collocação das respectivas 

disposições, sem unidade e nem o pensamento assentado de ser causa de 

revisão as novas provas por si sós ou concomitantemente com as 

anteriores do processo que deu lugar á condemnação. 

                                                 
1 Alimena, Obr. cit. pag. 45, III; Ortolan, Obr. cit., 2 º vol., pag. 670; Boeuf, Droit Pénal, 
Paris, 1895, pag. 451; Giurati, Obr. cit. cap. XVI, pag. 393. 
1 Lucchini, Elementi di procedura penale, pag. 109, n.º 97, in fine. 
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Assim, diz a lei n.º 321, art. 74, § 1.º, que tem lugar a 

revisão: 

“Quando, depois da sentença condemnatoria se descobrirem 
novas e irrecusaveis provas da innocencia do condemnado; 

“§ 3.º ...........................................................................   

“A prova novamente exhibida será sempre confrontada com 
as que serviram de base à condemnação, para que o tribunal 
possa apreciar o valor relativo de cada uma.” 

A primeira disposição não póde ser entendida ao pé da lettra, 

isto é a nova prova não justifica a revisão, sómente no caso de innocencia 

do condemnado, como as palavras dizem tão simplesmente, sem 

presuppôrem, como é de rigor a maior criminalidade do accusado. 

Aqui não é a hypothese de recorrer á legislação comparada 

para interpretar na nossa lei, nem mesmo pela portugueza. 

Em Portugal, a revisão é limitada aos casos de absoluta 

innocencia do condemnado.  

“Temos dito mais de uma vez, observa Villela, que o erro 
judiciario prejudicial ao accusado tanto póde consistir na 
condemnação dom innocente como na applicação duma 
pena demasiada e que em ambas as hypotheses é 
justificavel a revisão como processo de o verificar e 
necessaria a reparação como meio de o neutralisar. É, 
porém, verdade que só da primeira modalidade daquella 
especie de erro judiciario teem corado as nossas leis sobre 
revisão. 

“Só della curaram as reformas judiciarias de 1837 (arts. 
402, 404 e 407) e de 1841 (arts. 825 a 827, 1263 a 1265 e 
1268), pois dos seus tres casos de revisão funda-se o 
primeiro na certesa e baseiam-se os dois restantes na 
presumpção da innocencia do condemnado; só della curaram 
os codigos de justiça militar de 9 de Abril de 1875 e de 10 
de Janeiro de 1895, por quanto o primeiro limitou-se a 
adequar ao processo militar as disposições da reforma 
judiciaria (arts. 227 e 410 a 412) e o segundo contentou-se 
com accrescentar a essas disposições um caso de revisão ja 
reconhecido pelos codigos francez, italiano e hespanhol, o da 
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existencia da pessoa presumida morta pelo supposto 
delinquente (arts. 300 e 328); só della curaram o decreto de 
1895 e a lei de 1896, como expressamente o declaram no 
seu art. 2.º: — ‘calem dos casos especificados nos arts. 
1263 a 1265 e 1268 da N. R. J., será admittida a revisão 
quando tiverem occorrido circumstancias que justifiquem a 
innocencia dos comdemnados; só della curou, finalmente, o 
cod. de justiça militar de 13 de Maio de 1896. o qual não fez 
mais do que reproduzir as disposições do codigo de 1895 
(arts. 300 e 338.) 

“Relativamente ás condemnações excessivas, o legislador 
antepoz o respeito á auctoridade do julgado a quaesquer 
reclamações de justiça do condemnado. 

“E o seu respeito foi tamanho, que nem quiz consentir que 
os tribunaes de revisão modificassem a condemnação, 
quando não assignassem a completa innocencia do 
condemnado” — lei de 1896, art. 2.º1 

Vamos vêr, ao contrario, que o nosso direito é inteiramente 

differente e não se presta á interpretação que á primeira vista resulta do 

citado, art. 74, § 1.º 

A intelligencia litteral, da nossa lei, apesar de natural, é 

absurda e iria de encontro aos §§ 5.º e 7.º do mesmissimo artigo della 

que manda, fatiando em geral da revisão, que “si o tribunal verificar que a 

pena imposta ao condemnado não corresponde ao grau em que se acha 

incurso, reformará a sentença condemnatoria nessa parte, salvo a 

disposição do § 7.º,” conforme o qual, tambem “em hypothese alguma 

poder-se-ha na sentença da revisão aggravar a pena imposta ao 

condemnado.” 

Si Dão se póde aggravar, póde-se minorar, não podendo de 

resto a lei ser cumprida nos termos figurados, porque lhe resiste a propria 

Constituição que estatúe sobre a revisão em beneficio dos condemnados 

innocentes, ou menos criminosos, pois o unico limite imposto é que “na 

revisão não podem ser aggravadas as penas da sentença revista,” (art. 

80, § 2.º). Si assim não fosse, a doutrina se opporia áquella interpretação 
                                                 
1 Villela, Obr. cit.; pag. 369. 
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ainda mais absurda, porque num caso, o figurado, só se poderia attender 

á innocencia do condemnado, entretanto que em todos os outros se 

poderia attender á sua menor criminalidade. 

Quanto á outra disposição, além de isolada da primeira (§ 1.º 

n.º 7), de que era complemento necessario e collocada em lugar 

differente (§ 3.º, 2.º membro) como caso especial, ou exemplo de uma 

regra geral que a precede, não prima pela perfeição da redacção. Ao 

contrario, impõe ao tribunal que coteje a prova nova com a velha para 

que possa apreciar o valor relativo de cada uma. 

Feito, porém, isto o que se segue? 

O que a disposição precisava accentuar era que o tribunal á 

vista da nova prova por si só, ou conjunctamente com a velha, devia 

attender ou desattender á revisão, conforme fosse ou não concludente o 

resultado do exame de uma e outra, porque a nova podia ser de tal ordem 

que por si só impuzesse a revisão. Mas aparte esses senões, a lei de 1894 

que neste ponto reproduziu com mais clareza o art. 9.º n.º III, §§ 4.º e 

5.º, de Decr. n.º 848, menos quanto à circumstancia de poder a pena ser 

relevada ou attenuada, diante de novas provas, consagra, entretanto, 

disposições que não conseguiram ainda penetrar no direito italiano, e 

talvez em outros povos cultos. 

Devemos notar aqui tambem que percorrendo de novo os 

julgados do Supremo Tribunal Federal não deparamos, á excepção de um 

só, com o ultimo caso ou causa de revisão, a descoberta de novas provas, 

isto é, de novo produzidas — Revisão crime n.º 146 de 1896, na 

Jurisprudencia do Supr. Trib. Fed., pag. 256, n.º 214. 

O tribunal concedeu a revisão por outro fundamento, 

negando-o por esse, ou antes estabelecendo uma doutrina que não 

acceitamos, conforme notamos anteriormente. 
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Eis as conclusões nesta parte do estudo que estamos fazendo, 

apoiado principalmente na obra de Alimena e que são mais ou menos as 

mesmas que elle propoz como resoluções ao “4.º Congresso Juridico 

Italiano,” a saber: É admissivel a revisão das sentenças de condemnação 

— para o fim de declarar-se a innocencia ou a menor criminalidade — do 

condemnado nos seguintes casos: 

I De contradicção de julgados, sem distinguir julgados penaes 

de julgados civis, sentenças de condemnação de sentenças ou decisões 

definitivas de absolvição ou livramento; 

II De descoberta dum documento ou dum facto que possa 

eliminar a objectividade do crime; 

III De julgado que seja o effeito dum delicto e nesta 

hypothese se comprehende o depoimento falso, a pericia falsa (exame, 

vistoria, traducção, interpretação), a corrupção do juiz ou tribunal; 

IV De descoberta de novos factos que possam excluir ou 

attenuar a criminalidade. 

Não nos referimos ás conclusões sobre a revisão das 

sentenças de absolvição, de que adiante trataremos, porque queremos 

neste trabalho separar esta parte, especialmente sobre o nosso direito 

positivo que só comprehende, a revisão das sentenças de condemnação. 

Será objecto da segunda parte a revisão das sentenças de absolvição. 

VII. A competencia e o processo 

27. Em theoria, o julgamento da revisão é uma questão 

complexa e que não tem solução uniforme nas legislações. 

Entretanto, um principio cardeal domina este ponto, isto é, a 

duplicidade de decisões, uma directa sobre a sua admissibilidade; e desde 

que seja admittido o recurso, outra que constitue o julgamento definitivo, 
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do merito da accusação, objecto da revisão, pelo juiz ou tribunal 

competente. 

E aqui Alimena observa que por mais que se deseje a 

celeridade dos processos penaes, não se póde convir na abolição do 

julgamento sobre a admissibilidade ou não da revisão. 

Elle é necessario para fazer reviver a acção penal, porque de 

outro modo, tratando-se de consa julgada, o magistrado que tem de 

julgar de meritis não poderia ser investido de jurisdicção; e isto mesmo é 

opportuno, constituo como um diaphragma destinado a impedir ou sustar 

todas as instancias temerarias senão infundadas. 

Depois o mesmo auctor recorda que assim acontecia desde o 

direito romano com a licentia supplicandi, reclamada ao Imperador; em 

França, com as propositions d’erreur e as lettres de révision, conforme as 

ordenanças de 1539, 1667 e 1670 que attribuiam o conhecimento 

preliminar do negocio ao conselho de Estado ou antes do rei. 

E mais tarde ainda em França e na Italia, segundo as leis 

então vigentes.1 

Ou como diz Alvaro Villela, o juizo revisorio pode atravessar 

dous momentos distinctos e bem caracterisados, um em que se verifica a 

admissibilidade da revisão, e outro em que, de novo, se examina e julga o 

processo. Os processalistas desiguam estas duas operações com os nomes 

technicos de rescindente e rescisorio; expressões que o mesmo auctor usa 

para simplificar a linguagem.2 

“A existencia natural destas duas phases do processo 
revisional dá immediatamente lugar ás perguntas: a) quem 
ha de julgar da admissibilidade da revisão; b) admittida 
esta, quem deve effectual-a?” 

                                                 
1 Vid. Alimena, Obr. cit., pag. 56. 
2 Ortolan, Obr. cit., n.º 2388; Garrand, Obr. cit., pag. 777; Tuozzi, Obr. cit., pag. 45; 
etc. 
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Depois de discutir os varios systemas e as suas variantes para 

resolver a primeira questão, Villela opina que a revisão seja concedida por 

um tribunal superior, o qual sem estar adstricto a quaesquer consultas ou 

deliberações de entidades estranhas, possa ordenar ou promover as 

diligencias que lhe pareçam mais conformes ao esclarecimento das 

circumstancias em que se baseie o pedido. É mais uma applicação do 

principio amplificador do arbitrio penal.3 

Nós temos um simile do rescindente e do rescisorio do direito 

processual, anterior á Republica, no chamado recurso de revista 

(cassação). 

Interposta a revista, o Supremo Tribunal de Justiça não 

julgava de meritis, concedia ou negava-a simplesmente, conforme era 

fundada ou não, por ser, ou não, caso della, nos termos da lei. 

Si negava, estava tudo acabado e perdida a ultima chança de 

reforma da sentença, atacada pelo recurso, porque ella passava em 

julgado. 

Si concedia a revista, o tribunal mandava julgar de novo o 

feito ou processo por outro tribunal, da mesma cathegoria, que quasi 

sempre era uma Relação (corte de appellação) porque, em regra, destas é 

que se interpunha a revista para o Supremo Tribunal em materia crime. 

A Relação que julgava então de meritis era chamada revisôra 

em relação ao feito que julgava. 

É esse mesmo, mais ou menos com variantes, o mecanismo 

theorico e o positivo de varias leis estrangeiras sobre a revisão. 

Entretanto, entre parenthesis, devemos notar que dentre os 

systemas na materia, sendo o dos codigos allemão e austriaco que o 

tribunal da condemnação ou da absolvição seja o mesmo do rescindente, 
                                                 
3 Alvaro Villela, Obr. cit., pag. 306. 
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o ultimo faculta ao tribunal de cassação o poder de extraordinariamente e 

depois de ouvir o procurador geral, ordenar a revisão do processo no 

interesse de um condemnado por crime ou delicto, assim como póde elle 

mesmo julgar o condemnado e absolvêl-o ou impôr-lhe uma pena mais 

branda — art. 362. 

Consiguemos tambem como outro systema excepcional ou 

singular, o que é proposto por Garofalo e que consiste em attribuir o 

rescindente “aos tribunaes de appellação, sem que delle em caso algum 

seja investida a Côrte de Cassação. Um julgamento preliminar, (di 

delibazione) poderia ter lugar pela corte de appellação, a qual ordenaria a 

revisão á magistratura competente, correndo todos os termos nas formas 

ordinarias. Assim a revisão se tornaria um remedio mais accessivel e tal 

que conservando tambem o seu caracter de meio extraordinario, poder-

se-hia praticar sem a intervenção dos poderes superiores. 

Alargados os seus confins, tornado expedito na fórma, este 

instituto inspiraria confiança contra os erros judiciarios e eliminaria todo o 

perigo da abolição do instituto de appellação, que será um outro grande 

progresso do processo penal.1 

Adiante veremos que o mecanismo geral a que alludimos não 

se adapta inteiramente, e porque, ao nosso direito positivo, convindo 

conhecel-o, entretanto, em seos traços mais geraes. Nos paizes em que a 

revisão não existe todo se redoz a um acto de graça do poder competente 

que enfeixa em suas attribuições, ao mesmo tempo, os julgamentos da 

admissibilidade ou preliminar e o definitivo ou de merito; exemplos: a 

Inglaterra, a Dinamarca, o Montenegro. Nos outros paizes, onde ha o 

instituto da revisão, quasi todos os codigos confiam o julgamento 

preliminar a uma magistratura que não tenha proferido o julgamento de 

merito reputado erroneo e esta magistratura é a Côrte Suprema. 

                                                 
1 Garofalo, La Scuola Positiva, An. III, 1893, pag. 104. 
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Póde citar-se o codigo francez mantido pelas leis de 1877 o 

1895, as leis napolitanas de 1819, o codigo italiano, o hespanhol, as 

novas reformas judiciarias de Portugal, o seu decreto de 1895 e lei de 

1896. 

Isto pelo que respeita ao rescindente, pois que quanto ao 

rescisorio, variando os tribunaes que deste conhecem, as leis especiaes e 

codigos dos differentes paizes dispõem, como é natural, diversamente, 

manifestando-se as variantes ainda em projectos conforme as opiniões 

dos auctores.2 

Alimena cita em apoio do texto do seu livro innumeros codigos 

europeus e fóra da Europa o Japão e o Egypto. 

A Côrte Suprema, julgando pelo modo ordinario que costuma 

em relação a qualquer recurso, denega ou concede a revisão; no primeiro 

caso a sentença impuguada continua a ser executada, no segundo, ao 

contrario, envia o processo ao magistrado ou tribunal que deve julgar do 

merito da questão. 

Estas são as normas communs, expondo tambem Alimena as 

variantes do codigo italiano e outros. É interessante a que apresenta o 

direito francez, maxime neste momento, em que está em causa a revisão 

do celebre processo — Dreyfus, devida á agitação provocada na Europa 

por Zola e que o governo tenta fazer adoptar pelo Poder Legislativo uma 

lei de effeito retroactivo para julgar a revisão! O codigo francez, 

modificado de novo, pela lei de 8 de Junho de 1895 (art. 444), estabelece 

que no caso de revisão por superveniencia de novas provas desconhecidas 

do primeiro  juiz ou tribunal, o acto do ministro deve baseiar-se “sobre o 

parecer duma commissão, composta dos directores do ministerio da 

justiça e de tres magistrados da Côrte de Cassação mesma, annualmente 

desiguados por esta e fóra da camara criminal.” 

                                                 
2 Vid. Alvaro Villela, Obr. cit., cap. III, n.º 26. 
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Para melhor entender o direito francez, convém notar que, 

conforme quasi todos os codigos europeus, somente o ministro da justiça, 

na phrase de Alimena, é o motor que dá o impulso a todo o processo 

novo. 

O ministro, quer espontaneamente, quer á requisição do 

ministerio publico ou por petição das partes interessadas, incumbe ao 

procurador geral junto á Côrte Suprema de denunciar á corte mesma o 

erro judiciario. 

Ao mesmo tempo a execução ulterior da sentença poderá ser 

suspensa por ordem do ministro da justiça.1 

28. Antes de apreciarmos o nosso direito positivo, convém 

conhecer, em resumo, o processo da revisão em França que, em geral, se 

assemelha ao de todos os outros codigos europeus que o seguem mesmo 

até agora como até o faz ainda a propria Italia. Trébutien e Ortolan fazem 

a sua exposição de modo muito conciso.  

As causas de revisão são deferidas á Côrte de Cassação, como 

outr’ora ao conselho do rei, porque ellas tendem de uma maneira ou de 

outra a fazer annullar as decisões arguidas de erro de facto e a Côrte de 

Cassação é a unica investida do poder de annullação. 

Mas ha a fazer neste assumpto alguma distincção, senão 

identica, ao menos analoga, áquella que se faz, em termos technicos, 

entre o rescindente e o rescisorio (le rescindant et le rescisoire) em 

materia civil. 

Com effeito, proceder á revisão (reviser), propriamente 

faltando é rever (revoir) isto é, julgar de novo o processo. 

Ora, duas phases se offerecem no processo de revisão. 

                                                 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 56, I. 
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Primeira phase, deve ser attendido o pedido e proceder-se á 

revisão? 

Segunda phase, revêr, isto é, examinar de novo e estatuir 

sobre o processo, conforme o resultado deste novo exame. 

Em toda a hypothese, quer collocada na primeira, quer 

collocada na segunda destas duas phases, esta questão se impõe: o que 

fazer das sentenças e decisões precedentemente proferidas e passadas 

em julgado que tinham estatuido já sobre o processo a rever? 

Ahi se offerecem dous partidos a tomar: 

Ou, por isso só que a existencia das causas do ingresso á 

revisão se acha verificada, annullar essas sentenças e decisões 

anteriormente proferidas, repor o processo e as partes no mesmo estado, 

como si estas decisões não tivessem existido e fazer julgar de novo a 

causa; 

Ou considerar duvidosa a existência dessas sentenças ou 

decisões anteriores, fazer proceder á revisão da causa e segundo o 

resultado desta revisão, annullar somente aquella das condemnações que 

fôr reconhecida ter sido injustamente proferida. 

A annuilação, si se toma o primeiro partido, serve de 

conclusão á primeira phase do processo e reduz a nada todas as 

condemnações indiciariamente suspeitadas de erro, afim de dar lugar 

franco á revisão; ao contrario, a annullação, si se toma o segundo partido, 

vem em seguida á revisão e termina a ultima phase do processo, não 

attingindo senão a condemnação reconhecida erronea, mas deixando 

subsistir as outras, se ha, taes quaes. 

Foi o primeiro desses dous processos que o codigo de 

instrucção criminal de 1808 havia consagrado para dous casos de abertura 

de revisão, o das condemnações inconciliaveis e o de condemnação de 
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uma testemunha falsa da accusação (a charge); foi este processo tambem 

que manteve a lei nova (de 1867) para esses dous mesmos casos, todas 

as vezes que novos debates contradictorios entre todos os coodemnados 

vivos e presentes poderem ter lugar, o que era a unica hypothese 

admittida no codigo de 1808. 

Quanto ao segundo processo, o cod. de 1808 o applicava ao 

terceiro caso de abertura de revisão, o do homicidio sem razão supposto; 

o projecto de lei nova o applica lambem a este mesmo caso, mas, além 

disto, ainda aos outros dous, todas as vezes que, por morte, ausencia, 

prescripção ou outra causa, novos debates contradictorios entre todos os 

condemnados se tiverem tornado impossiveis. 

Ortolan censura asperamente a lei de 1867, porque adoptando 

para esta ultima hypothese o segundo processo, que com effeito lhe 

convinha melhor, foi de encontro a um escolho que o codigo de 1808 tinha 

evitado bem, isto é, fez descer a Côrte de Cassação da alta esphera de 

suas attribuições para transformal-a em jurisdicção de julgamento. 

Ortolan escreve interessantes observações sobre esse ponto. 

O systema continua a subsistir na novissima lei franceza de 

1895. 

E pois conservam a mesma actualidade aquellas observações 

que nos podem servir para evitar o mesmo escolho, embora talvez com 

maiores difficuldades, attenta a natureza da nossa organisação politica 

federativa. 

Ortolan demonstra longamente que o systema da lei franceza 

reduz a sessão da Côrte de Cassação a converter-se em sessão do jury ou 

audiencia de policia correccional ou a julgar sobre peças ou provas 

escriptas. Este julgamento sobre peças não offerecerá, é verdade, 

inconveniente algum, todas as vezes que a inoocencia do condemnado, 
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para o qual a revisão tiver sido pedida, resultar claramente do processo, 

sem contestação alguma; mas, no momento em que houver duvida, 

duvida séria, controversia empenhada, será melhor ainda tolerar a 

estranha transformação imposta á corte de cassação, antes que proferir 

ella julgamento sem debate publico oral e contradictorio, tanto quanto 

possivel, sobre uma questão de culpabilidade ou não culpabilidade. 

Garraud parece subscrever, com Fanstin Hélie, essa opinião.1 

29. O nosso direito novo e actual é muito differente de todo 

esse direito europeu sobre a revisão, e, como veremos adiante, não ha 

modo de reduzil-o inteiramente ás formas e praticas que acabamos de 

rever illustrada e comparativamente. 

Em resumo, o Supremo Tribunal Federal julga a questão 

preliminar, si é admissivel a revisão para denegal-a confirmando a 

sentença, ou concedel-a, julgando neste ultimo caso de meritis, si ha 

decisão definitiva a dar sobre o merito da questão, isto é, annullando ou 

reformando a sentença revista, e faz isto ao mesmo tempo, na mesma 

sentença, ou accordão em que proferir julgamento sobre a preliminar. Ou 

melhor, se a preliminar de ser cabivel ou não a revisão não for levantada 

ou suscitada na sessão (audiencia) no momento em que se julgar a causa, 

a sentença ou accordão que a julgar contem implicitamente um 

julgamento uno e não duplo, porque a decisão de meritis, subentende, ou 

importa tacitamente que é caso de revisão, que a sua causa é legitima e 

fundada e por isso é deferida logo de meritis. 

Esse principio cardeal do instituto entre nós está estatuido na 

Constituição Federal de 1891, quando diz que “os processos findus, em 

materia crime, poderão ser revistos, a qualquer tempo, em beneficio dos 

condemnados, pelo Supremo Tribunal Federal para reformar ou confirmar 

a sentença (art. 81). 

 
1 Ortolan, Obr. cit., 2.º vol., pag. 674; Trébutien, Obr. cit., 2.º vol., pag. 655; Boeuf, 
Obr. cit., pag. 418; Garraud, Obr. cit., pag. 782. 
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Isto não resulta bem da descuidada redacção da lei n. 221 de 

1894 como devia ser, nem da lettra do Decr. n.º 848 de 1890 que 

precedeu a promulgação da Constituição; mas, infere-se de disposições 

que conglobam casos de cassação com casos de revisão, dando lugar á 

nullidade e não ao julgado de merito quanto á esta. (Lei n. 221, art. 74, 

§§ 4.º, 5.º e 7.º; Decr. n. 848 de 1890, art. 9.º, n. III, § 2.º) 

O Regimento de 1891, art. 15, § 4,º, é que diz bem, faltando 

das attribuições que competem ao Supremo Tribunal:  

“proceder á revisão dos processos criminaes (exceptuados 
os de contravenções), em que houver sentença passada em 
julgado, qualquer que tenha sido o juiz ou tribunal julgador, 
civil ou militar, para confirmar ou reformar a sentença, sem 
aggravação da pena nella imposta, annullar, mandar 
reformar o processo no todo ou em parte, ou declarar a 
innocencia do condemnado e consequente rehabilitação, na 
fórma do art. 86 do Codigo Penal (Const. art. 81 , Decr. n.º 
848, art. 9.º III).” 

Em todo o caso, a Constituição resistiria a qualquer alteração 

feita por disposição de lei ordinaria que o Supremo Tribunal não 

applicaria. 

Mas, resulta, por argumento a contrario sensu, rigorosamente 

logico, quer do Decr. n.º 848, quer da Lei n.º 221, quando o decreto diz 

que “no caso de nullidade absoluta ou de pleno direito, o réo poderá ser 

submettido a novo julgamento (art. 9.º, III, § 3.º);” e mais positivamente 

a lei quando declara que si (o supremo tribunal) verificou que no processo 

revisto não foram guardadas as fórmulas substanciaes, limitar-se-ha a 

julgar nullo o mesmo processo (art. 74, § 6.º) 

“O procurador geral da Republica, neste caso, promoverá a 
renovação do proresso no juizo competente, si o crime 
pertencer á jurisdicção da justiça federal, ou remetterá a 
sentença do tribunal ao ministerio publico do respectivo 
Estado, si o crime pertencer á jurisdicção local. (cit. § 6.º).” 
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Portanto a excepção prevista nessas disposições firma a regra 

geral em contrario, nunca se pondo em duvida dentro do Supremo 

Tribunal, ou fóra delle, que elle julga por via de regra, si a revisão deve ou 

não ser concedida na affirmativa, julga tambem e ao mesmo tempo de 

meritis. 

Não ha aqui distracção a fazer de casos ou causas legitimas de 

revisão. 

Em qualquer dos casos previstos pela lei, o Supremo Tribunal, 

ou denega, ou concede a revisão. 

Si denega, tollitur quaestio. 

E nada influe a denegação do recurso sobre a execução da 

condemnação, porque o nosso direito não contém preceito algum, que 

auctorise a suspensão da condemnação do recorrente, como vamos vêr 

em breve. 

Neste ponto influio a tradicção do nosso direito sobre as 

revistas, cuja interposição, nem concessão, suspendia a execução das 

sentenças, salvo no caso de imposição da pena de morte, galés ou 

degredo — Lei de 18 de Setembro de 1828: 

“Art. 7.º As revistas não suspendem a execução das 
sentenças, excepto nas causas crimes, quando é imposta a 
pena de morte natural, degredo ou galés; sendo os réos os 
recorrentes.” 

A pena de degredo não figura mais no codigo pen. de 1890 e 

as duas outras, morte e galés, foram abolidas pela Constituição Federal, 

art. 72, §§ 20 e 21. 

Si o tribunal, porém, concede a revisão, a decisão, como 

vimos, ou versará sobre o merito da causa, si ella fôr tal que o tribunal 

possa julgal-a definitiva e soberanamente, em qualquer dos casos legaes 

está subentendido, ou annullará o feito no todo ou em parte e elle poderá 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

105

ser ainda renovado, concluido e julgado pelo juiz ou tribunal competente, 

conforme ainda veremos adiante, si a annullação não importar um 

julgamento definitivo, ou conforme a phrase da lei franceza, si a 

annullação não deixar subsistir nada que possa ser qualificado como crime 

ou delicto, como, por exemplo, no caso de homicidio supposto. 

30. Reservemos algumas ligeiras observações á questão, 

essencialmente pratica, de saber, si, e quando deve ser suspensa a 

sentença que está sendo executada e o condemnado pede a revisão do 

seu processo; ou, por outros termos mais genericos, qual a melhor 

solução no caso de revisão sobre a sentença exequenda, ou executada. 

Já vimos qual o direito anterior sobre os recursos de revista. 

Toda a nossa legislação concernente á revisão guarda silencio 

absoluto sobre o caso. 

Nem o Decr. n.º 848 de 1890, nem a Constituição Federal, 

nem a lei n.º 221 de 1894, contém disposição alguma de que se possa 

inferir qual o espirito do legislador na especie. 

O mesmo codigo penal vigente de 1890 que, no art. 86.º, se 

refere á revisão, como meio de obter o condemnado innocente, a 

rehabilitação e a indemnisação dos prejuizos soffridos com a 

condemnação; tendo enumerado antes, no art. 72.º, que a condemnação 

suspende-se, pelo livramento condicional e pela fiança, no caso do art. 

401; entretanto não contempla entre esses casos a revisão. 

Recorrendo á legislação comparada podemos ainda invocar a 

auctoridade de Alimena que citando quasi todos os codigos da Europa e 

ainda os do Japão e do Egypto, diz, o que aqui convém repetir: 

“Segundo estas legislações, somente o ministro da justiça é 
o motor que impulsiona todo o nosso procedimento. 
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“Elle quer de officio, quer á requisição do ministerio publico, 
quer a pedido das partes interessadas, encarrega o 
procurador geral junto á Côrte Suprema, de denunciar á 
corte mesma, a descoberta do erro judiciario. 

“Ao mesmo tempo a EXECUÇÃO ulterior da sentença é 
SUSPENSA. 

“A Côrte Suprema, julgando pelo modo ordinario que 
observa em qualquer recurso, repelle ou acolhe o pedido de 
revisão: no primeiro caso, a sentença impuguada retoma a 
sua execução, no segundo, ao contrario, se remette o 
processo ao magistrado que tiver de julgar do merito delle.1 

“Emfim a lei nova (a de 1867), diz Ortolan, estende a todos 
os casos de abertura do processo para revisão, em lugar de 
um só, a disposição do codigo de instrucção criminal de 
1808, estabelecendo que a execução das condemnações, 
cuja revisão é pedida, será de pleno direito suspensa por 
ordem do ministro; o que deve entender-se, a despeito do 
equivoco, da ordem, dada pelo ministro, de provocar a corte 
de cassação. Independentemente da suspensão obrigatoria, 
ha a suspensão officiosa e provisoria, que o ministerio 
publico encarregado de proseguir a execução deve promover 
sob sua responsabilidade, si é tempo ainda, até que tenha 
podido receber as instrucções do ministro.” 

Vê-se que para Alimena não entra em duvida nas cir-

cumstancias figuradas a suspensão da execução da sentença e isto 

conforme as disposiçõas de quasi todos os codigos europeus? 

A lei franceza de 8 de Junho de 1895, art. unico, na parte final 

do texto que substituiu o art. 444.º do codigo de instrucção criminal de 

1808, diz: 

“Si a sentença ou julgamento não foi ainda executado, a 
execução ficará suspensa de pleno direito a partir da 
transmissão do pedido pelo ministro da justiça á Côrte de 
Cassação. 

“Si o condemnado se acha detido, a execução poderá ser 
suspensa, por ordem do ministro da justiça até que a Côrte 
de Cassação tenha decidido, e em seguida, pela sentença 
desta côrte que estatuiu sobra a admissibilidade” 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 57; Ortolan, Obr. cit., 2.º vol., pag. 677, n.º 2385. 
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A concessão da revisão, diz Alvaro Villela, nos casos 

estabelecidos pela Reforma Judiciaria suspende a execução da sentença 

condemnatoria (N. R. J., arts. 1263, 1265 e 1268; Lei de 1896, arts. 4 e 

7.) 

A procedencia do pedido de revisão deveria repôr sempre o 

condemnado no estado de imputação, deixando-o em condições identicas 

áquellas em que se encontrava antes do primeiro julgamento. A resolução 

favoravel do tribunal do rescindente não póde consentir que elle continue 

a ser considerado como um criminoso, pois que vem transformar em uma 

simples presumpção a certeza judiciaria da sua culpabilidade. Confessar a 

probabilidade da innocencia de um condemnado e continuar a consideral-o 

como um delinquente constitue evidentemente uma incoherencia. Estes 

principios foram respeitados pela reforma judiciaria, sem que o fossem 

pela de 1896, a qual nega terminantemente ao deferimento do pedido de 

revisão o effeito de suspender a execução da sentença condemnatoria 

(art. 7.º). 

Esta lei commeteu, comtudo, a feliz incoherencia de manter a 

doutrina da reforma para os casos em que esta reconhece a revisão – art. 

4.º.1  

Entre nós o que resolver sobre o ponto questionado? 

Pensamos que no silencio da nossa lei, não é possivel 

desprezar o direito commum euroupeu neste ponto, resumindo no texto 

francez acima transcripto, si bem que pensamos que elle não póde ser 

applicado ao processo brazileiro, sem distincções subordinadas ás normas 

especiaes do nosso direito sobre a revisão, assim como ás suas normas 

communs sobre a prisão em geral. 

Expliquemo-nos. 

 
1 Villela, Obr. cit., pag. 377. 
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Antes de tudo entedemos que, si o recorreste, quando 

interpuzer o seu recurso ou tiver feito o seu pedido de revisão, não estiver 

cumprindo ainda a pena que lhe houver sido imposta por sentença, a 

execução desta deve ficar ipso facto suspensa. 

Isto póde acontecer pela demora por qualquer causa em ser 

executada a sentença, pela condemnação á revelia, pela fuga do 

recorrente (questão esta ultima que ventilaremos depois) ou por outro 

motivo. 

Si o condemnado já soffreu sua pena ou morreu, como diz 

Garraud, não póde mais haver questão de suspensão.2 

A solução que adoptamos está de accordo com a primeira 

parte do texto francez transcripto. 

E o motivo da disposição é intuitivo. 

Denunciado o erro judiciario, nada mais natural, por ser de 

rigorosa justiça, que a auctoridade suste, paralyse a sua acção, ao menos 

já suspeita de desvio ou aberração, em relação a qualuqer effeito da 

sentença condemnatoria, atacada, como errada, pelo pedido ou recurso 

da revisão. 

Vimos acima que, conforme doutrina Ortolan, não obstante a 

disposição da lei franceza, antes mesmo de receber instrucções do 

ministro, o representante do ministerio publico póde e deve promover a 

suspensão da execução da sentença e é a isto que se chama suspensão 

officciosa e provisoria. 

31. Entretanto, parece-nos que se deve fazer uma distincção. 

Podendo acontecer que a revisão pedida não tenha como 

objectivo a innocencia do condemnado, mas simplesmente a attenuação 

 
2  Garraud, Obr. cit., pag. 771, n. 615, in fine.  
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da pena e que o proprio condemnado, na incerteza de exito favoravel, 

prefira começar a cumprir a pena, considerandi que este facto não o 

desdoure (há conscientes tão accommodaticias!), nada obsta a que a 

mesma solução que adoptamos varie no caso. 

Assim, no Supremo Tribunal Federal, o Juiz Relator da revisão, 

a requerimento mesmo do recorrente, póde expedir ordem afim de que a 

sentença condemnatoria se execute nos termos da lei, não obstante a 

pendencia do recorso. 

Sendo a suspensão de pleno direito, é visto que ella produzirá 

logo todos os seus effeitos, desde que aquella ordem não fôr expedida, a 

requerimento do condemnado recorrente. 

Isto póde ser praticado sob o direito vigente, ê um acto de 

pratica formalistica do recorso, semelhante a outros previstos no art. 104 

do Regimento do Supremo Tribunal Federal de 8 de Agosto de 1891. 

A solução geral e a solução especial que damos no caso estão 

no espirito do nosso direito anterior e actual vigentes sobre os effeitos da 

interposição da appellação, que é o recurso ordinario e comum, em 

relação á execução das condemnações. 

Assim é que a “Consolidação das Leis referentes á justiça 

Federal”, approvada pelo Dec. n. 3084 — de 5 de Novembro de 1898, diz: 

“Art. 317. A appellação não tem effeito suspensivo, salvo no 
caso de condemnação do réo, para não se dar á execução a 
sentença antes de ser confirmada pelo Supremo Tribunal 
Federal, sem prejuizo do disposto no art. 258 (Decr. n. 848, 
art. 43. Lei n. 231, art. 57).” 

O artigo citado no texto dessa disposição estabelece: 

“Art. 258. Nos lugares em que não houver estabelecimento 
penitenciario, onde a pena de prisão cellular possa ser 
cumprida como tal ou como prisão com trabalho, a mesma 
pena será convertida em prisão simples, com augmento da 
sexta parte do tempo. 
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“A pena de prisão simples, em que fôr convertida a de prisão 
cellular, poderá ser cumprida fóra do lugar do crime ou do 
domicilio do condemnado, si nelle não existirem casas de 
prisão commodas e seguras, devendo o juiz desiguar na 
sentença o lugar onde a pena terá de ser cumprida. 

“O cumprimento dessa pena, embora penda recurso 
voluntario, começará a contar-se do dia em que fôr proferida 
a sentença de condemnação (Cod. do Proc, art. 409). 

Vê-se pelo primeiro texto que a lei veda a execução da 

sentença condemnatoria, pendente a appellação. 

E igualmente que o segundo manda levar em conta desde o 

momento da sentença até á decisão da appellação o tempo decorrido 

como cumprimento da prisão simples. 

De tudo resultam doas principios encarnados no nosso direito 

processual: 

1.º A suspensão da condemnação por effeito do recurso. 

2.º A contagem do tempo decorrido até a decisão do recurso, 

como si a sentença não estivesse suspensa. 

Convém pôr em relevo que são de rigorosa applicação no caso 

taes principios, principalmente porque o nosso direito sobre a revisão 

contendo disposições anomalas sobre ella, como depois veremos melhor, 

pois que contempla casos de appellação, como casos de revisão, é a 

hypothese do ubi eadem ratio ibi eodem jus statuendum: onde ha a 

mesma rasão deve haver a mesma disposição. E como o assumpto tem 

inteira ligação com a questão do computo da prisão preventiva, e, prisão 

preventiva rigorosamente é o tempo decorrido na pendencia do recurso; 

seja-nos licito repetir o que algures já dissemos e reforça as soluções que 

demos ás duvidas ventiladas aqui, tanto mais quanto a Consolidação não 

consolidou a lei n. 1696 de 1869. 
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Reputamos vigente esta lei nos termos do Decr. n. 848 — de 

II de Outubro de 1890, que organisa a justiça federal, á vista da primeira 

parte da seguinte disposição. 

“Art. 387. Constituirão legislação subsidiaria em casos 
omissos as antigas leis do processo criminal, civil e criminal, 
não sendo contrarias ás disposições e espirito do presente 
decreto.” 

Reproduziremos agora a nossa demonstração feita em outro 

livro, algumas de cujas partes se adaptam perfeitamente á solução que 

demos do caso em geral e da sua variante em particular na questão 

suscitada, esclarecendo aliás o nosso modo de vêr todas as observações 

que faremos sobre o assumpto in genere e que aliás podem adiantar a 

solução do outro caso, isto é, da sentença, não ainda exequenda, mas 

executada, isto é, cuja pena já começou a ser cumprida. 

32. O art. 60 do codigo penal corresponde á disposição do 

codigo criminal anterior quando estabelecia: 

“Art. 37. Não se considera pena a prisão do indiciado de 
culpa para prevenir a fugida, nem a suspensão dos 
magistrados decretada pelo poder moderador na fórma da 
Constituição.” 

Este artigo corresponde á primeira parte do art. 60 do texto, 

mas não á segunda: 

“Art. 60. Não se considera pena a suspensão administrativa, 
nem a prisão preventiva dos indiciados, a qual, todavia, será 
computada na pena legal.” 

Entretanto o codigo penal reproduzia o estado actual do nosso 

direito neste ponto. 

Assim é que a lei n. 1696 de 15 de Setembro de 1869 

dispunha: 
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“Art. 7.º O réo preso, que fôr condemnado à pena de prisão 
com trabalho, não será obrigado a este, pendente a 
appellação. 

“Confirmada, porém, a sentença será levado em conta o 
tempo de prisão simples que o réo tiver soffrido desde a 
sentença de primeira instancia, descontada a sexta parte. 

“O disposto neste artigo não terá lugar, si o réo preferir o 
cumprimento da pena de prisão com trabalho, não obstante 
a appellação.” 

Aqui já se trata de prisão preventiva, mas posterior á 

condemnação e de modo condicional. 

Muito depois veio o Decr. do Governo Provisorio subscripto por 

um dos seus membros o ministro da justiça Campos Salles, sob o n. 774 

de 20 de Setembro de 1890 que dispôz incondicionalmente: 

“Art. 3.º A prisão preventiva será computada na execução 
da pena, sendo posto em liberdade o réo, que, contado ou 
addicionado o tempo da mesma prisão, houver completado o 
da condemnação.” 

Os projectos de 1893 e 1897 do auctor do presente trabalho, 

ampliando logicamente a ideia, como havia proposto outr’ora Thomaz 

Alves, dispuzeram sobre a especie, o 1.º no art. 54, e o 2.º no seguinte, 

cuja redacção é mais completa: 

“Art. 51. Não se considera pena a suspensão administrativa 
dos funccionarios publicos, nem a prisão preventiva dos 
indiciados; não obstante, serão ambas computadas na pena 
infligida. 

“§ unico. O computo da prisão preventiva corresponderá por 
tempo igual ao da pena de detenção. 

“No caso, porém, de pena de prisão propriamente dita, o 
tempo desta será calculado com o augmento da sexta parte 
para corresponder ao computo da prisão preventiva.” 
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Tratando do citado art. 37 do codigo criminal anterior, 

pronunciaram-se a favor da computação da prisão preventiva sem 

reservas, Mendes da Cunha, Toledo, Thomaz Alves e Francisco Luiz. 

E neste ponto convém lembrar que o accusado não deve 

soffrer, por motivos estranhos á sua vontade, o vexame do 

prolongamento da prisão preventiva, pela demora costumada dos 

processos, quanto á sua instrucção ou julgamento. 

Essa consideração, antes da lei mandar computar a prisão 

preventiva na condemnação, actuava sempre no animo do jury que 

arbitrariamente absolvia ou attenuava a pena dos accusados para eliminar 

ou descontar no julgamento o tempo da prisão já soffrida. 

Conseguintemente os projectos de 1893 e 1897 não fizeram 

mais do que reproduzir, completando-o com o computo da suspensão 

administrativa, o direito anterior, dando ao mesmo tempo inteira 

satisfação á opinião dominante. 

Lima Drummond manifesta-se pela revogação do art. 60 do 

codigo penal, preferindo o computo condicional a arbitrio do juiz. 

Conhecendo quão difficil era regular praticamente esse arbitrio para vinte 

e um Estados, inclusive o Districto Federal, com juizes e processos 

differentes, a commissão da camar dos deputados manteve no projecto de 

1893 o computo incondicional, o que aliás têm admittido muitos codigos 

estrangeiros, mesmo modernos, como o belga e o italiano e a nova lei 

franceza de 15 de Novembro de 1892, conforme nota Gauckler, sobre o 

novo projecto de revisão, que como o projecto do codigo penal suisso 

auctorisam o desconto no todo ou em parte.1 

 
1 La Scuola Positiva cit. Anno III. 1893, pag. 84 e 753. 
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Mas concordamos com o iIlustre auctor na plena justificação 

da prisão preventiva.2 

Aliás ella é uma necessidade social; que áparte os abusos 

possiveis, é determinada pela conveniencia da segurança da ordem 

publica, interesse da instrucção e até garantia do proprio accusado preso 

que, si por um lado ficará impedido de attentar de novo contra a 

sociedade e embaraçar a acção da justiça, por outro lado se porá a salvo 

de terriveis vindictas particulares, como demonstram Garofalo, Carelli, De 

Luca e outros.3 

33. Diante desse direito parece que não ha hesitação possivel 

na solução que demos quando se tratar de revisão de sentença 

exequenda. 

Só o proprio condemnado deve ter o direito de reclamar que 

quer cumprir a pena, seja de prisão simples ou de detenção, seja mesmo 

de prisão com trabalho, pendente a revisão. 

Resta a outra questão, isto é, quando se tratar de sentença já 

em execução: 

Pelo direito francez, como por tautos outros que o seguiram, 

neste ponto, esta é a parte final da disposição vigente do seu codigo de 

instrucção criminal, conforme a lei de 8 de Junho de 1895: 

“Art. 444. Si o condemnado está em estado de detenção, a 
execução poderá ser suspensa, por ordem do ministro da 
justiça, até que a Côrte de Cassação tenha-se pronunciado, 
e em seguida si isto verifica-se, pela sentença desta Côrte 
estatuindo sobre a admissibilidade.” 

Tratando-se de sentença executada vé-se que em França a 

sua suspensão é uma faculdade attribuida ao ministro da justiça, mas ella 

 
2 Lima Drummond, Estudos de Direito Criminal, Rio de Janeiro 1898, III, pag. 49. 
3 La Scuola Positiva cit. 1892, pag. 199; 1894, pag 293; João Vieira, Codigo Penal 
Commentado etc., Rio de Janeiro, 1896—97, pag. 297, n. 174, 2.º vol. 
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é de rigor ou segue-se naturalmente como um effeito da sentença que 

admittir ou receber a revisão. 

Entre nós, não intervindo o ministro da justiça, esta hypothese 

está afastada, mas a outra surge naturalmente como um effeito natural 

da sentença do Supremo Tribunal Federal sobre a admissibilidade da 

revisão. 

Neste caso parece-nos que incontinenti o tribunal deve expedir 

ordem ao juiz da execução para impedir immediatamente que a sentença 

continue a ser executada; salva sempre, entendemos ainda, a restricção 

que já fizemos e aqui tem igual applicação de querer o condemnado 

recorrente continuar a cumprir a pena, o que aliás elle deve requerer ou 

antes ou depois do julgamento da admissibilidade da revisão. 

Está subentendido que si a decisão é definitiva e nada tem de 

seguir-se em virtude della, o termo ulterior é justamente a cessação dos 

effeitos da sentença revista. Resta a hypothese de saber o que decidir no 

caso parallelo do direito francez e outros, isto é, antes de qualquer 

decisão do Supremo Tribunal sobre a admissibilidade ou não da revisão.     

Pensamos ainda aqui e sempre sob a condição efficaz e 

attendivel de requerimento contrario do condemnado que no caso deste 

allegar innocencia e não simplesmente excesso de pena, a sentença que 

está sendo executada deve ser immediatamente suspensa por ordem do 

tribunal ou antes em nome deste. 

E como o caso exige cautelas, praticamente opinamos que se 

póde proceder mais ou menos assim: 

Ou o Procurador Geral da Republica promoverá a suspensão 

sem demora, ou sendo ouvido interporá seu parecer decidindo o incidente 

o relator e os dous revisores somente, cabeado, está subentendido, 

tambem ao relator ex-officio fazer decidir o incidente. 
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Está visto que essa deliberação só poderá ser tomada no caso 

do processo achar-se devidamente instruido de accordo com a lei e na 

fórma prescripta pelo Regimento do tribunal para poder ser estudado ou 

examinado, relatado, revisto, etc. 

E como, uma vez não executada a sentença exequenda, ou 

suspensa, a sentença executada, emquanto o Egregio Tribunal não decide 

definitivamente o recurso, é curioso indagar o que se segue com o 

recorrente em relação ao processo, daremos a nossa humilde opinião, 

mesmo por considerar que isto póde affectar praticamente o direito e a 

praxe de vinte e um Estados, o Districto Federal, inclusive. 

Antes de tudo podiamos resolver a duvida, estabelecendo 

como principio geral que dado o caso, prevalecem as normas, as regras 

geraes, communs, ordinarias do direito processual, mesmo do substantivo 

e até do constitucional positivas em relação á prisão e negativas em 

relação á execução da sentença. 

Este criterio geral, parece-nos, resolveria por si só todas as 

duvidas. 

Mas convém explical-o. 

Assim, si o condemnado recorrente commetteu crime 

inaffiançavel, embora seja suspensa a execução da condemnação, elle 

permanecerá detido até que julgada improcedente a revisão, continua o 

processo o seu curso natural, isto é, executando-se a pena, ou julgada 

procedente, seja elle posto em liberdade, si fôr julgado inoocente ou 

considerado como tendo cumprido a pena no caso de excesso; ou, tenha o 

destino legal, como por exemplo, si tendo cie ser processado de novo 

deva ser conservado preventivamente em prisão. 

Si se trata de crime affiançavel e elle estiver affiançado, ou si 

alliançar-se, ao que deve ser admittido, será posto em liberdade. 
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“Prevalece o effeito da fiança, sem embargo de sentença 
condemnatoria, quando o réo interpõe appellação para o 
tribunal superior — Acc. da Rel. de S. Paulo de 20 de Agosto 
de 1875.” 

O Decr. n. 1030 de 14 de Novembro de 1890, que “organisa a 

Justiça (local) no Districto Federal” diz, referindo-se ás contravenções e 

aos delictos da competencia das Juntas Correccionaes: 

“ Art. 74. O réo condemnado póde prestar fiança pendente o 
recurso de appellação.” 

O mesmo deve ter lugar nos crimes em que os réos si livram 

soltos, isto é, ser posto em liberdade o condemnado.1 

Assim diz a citada Consolidação: 

“Art. 103. A fiança não é precisa, porque nelles os réos se 
livram soltos, nos crimes a que não estiver imposta pena 
maior que a de multa até 100$5000 réis, prisão cellular 
equivalente a seis mezes de prisão simples, ou reclusão, por 
igual tempo, salvo si os réos forem vagabundos ou sem 
domicilio. 

“São considerados vagabundos os individuos que, não tendo 
domicilio certo, não exercem habitualmente profissão ou 
officio, nem têm renda, nem meio conhecido de 
subsistencia. 

“São considerados sem domicilio certo os que não 
mostrarem ter fixado em alguma parte da Republica a sua 
habitação ordinaria e permanente, ou que não estiverem 
assalariados ou aggregadus á alguma pessoa ou familia. (L. 
n. 261, art. 37; R. n. 420, arts. 299 e 300; C. P. art. 409).” 

Em relação á prescripção, si suspensa a execução da 

sentença, emquanto se processa a revisão, prescreve o delicto ou 

contravenção, ajuda sendo julgado improcedente o recurso, o processo 

não poderá ser renovado. 

E esta é a jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal. 

 
1 João Vieira, Leis Judiciarias, etc. Recife 1877, pag. 21, not. 53 e pag. 78, not. 83. 
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“É annullada a sentença recorrida e mandados os réos a 
novo julgamento no juizo competente, si não estiver 
prescripta a acção criminal, porquanto, tendo sido 
condemnados pelo tribunal correccional como incursos no 
art. 157 do codigo penal, é manifesta a incompetencia do 
mesmo tribunal para julgar o crime de que se trata, estando 
em execução no respectivo Estado a lei local que commetteu 
o julgamento aos juizes de direito das comarcas com 
appellação para a Relação, regra processual que se applica 
aos factos preteritos.” — Revisão n.º 214 de 1897.1 

Releva notar que se o recorrente não allega innocencia, mas 

somente excesso de pena e a sentença condemnatoria está sendo 

executada, ainda neste caso deve ser suspensa a condemnação, salvo 

pedido em contrario do condemnado, que deve ser solto si afiançado, ou 

afiançar-se, ou tratar-se de delicto em que os réos se livram soltos, não 

se tratando de vagabundos. 

34.   Outra questão que deve ser ventilada aqui é, si o 

condemnado que não está preso, ou não se recolhe previamente á prisão, 

pode pedir a revisão de seu processo. 

O Supremo Tribunal Federal já decidio pela affirmativa nestes 

termos: 

“Proposta a preliminar de não conhecer-se do pedido de 
revisão por não constar achar-se presa a recorrente, não 
passou, porque em nenhuma das disposições acerca do 
processo de revisão, quer da Constituição da União, art. 81, 
quer do decreto n. 848 de 11 de Outubro de 1890, art. 9 n.º 
III, quer da lei n.º 221 de 20 de Novembro de 1894, art. 74, 
se faz depender a revisão da prisão previa do condemnado; 
evidenciando-se das citadas disposições não ser condição 
exigida para interposição desse recurso, desde que pode ser 
requerido pelo próprio condemnado, por pessoa de sua 
familia, por qualquer do povo, ou pelo procurador geral da 
Republica, quer antes, quer depois de cumprida a sentença 
condemnatoria definitiva, mesmo depois do perdão da pena 
e até depois da morte do condemnado, para rehabilitação da 
sua memoria.” 

 
1 Jurisprudencia cit. 1898, pag. 313, n. 248. 
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Esta doutrina do Egregio Tribunal constitue uma interpretação 

rigorosamente logica das disposições no caso, dando á questão uma 

solução irrecusavel. 

Mas poderá parecer que ella consulta mais a equidade do que 

o direito estricto, tanto que o ministro Herminio do Espirito Santo 

assiguou vencido, declarando: “tambem me parece que não podia a 

recorrente pedir a revisão de seu processo sem estar presa, ou por outra, 

sem que a sentença revista estivesse em execução.” — Revisão n.º 245 

de 29 de Novembro 1897.1 

A hypothese de só pedir-se a revisão estando em execução a 

sentença condemnatoria pode ser logo afastada, quer á vista da doutrina 

que até aqui acabamos de expor, quer nos termos da Constituição e leis 

vigentes sobre a revisão, cujo pedido apenas exige, que os processos 

sejam findos (C. F. art. 81); “em que houver sentença condemnatoria 

definitiva” (D. 848, n.º III, art. 9); processos criminaes findos (L. 221 art. 

74). 

Resta a outra hypothese da prisão prévia do condemnado. 

Desde que se tratar de um processo findo, que independa de 

qualquer outro recurso, o facto da ausencia ou de não achar-se preso o 

condemnado não obsta ao pedido de revisão. É verdade que os 

oppositores d’essa solução talvez procurem um simile no recurso de 

pronuncia e no de appellação que exigem como condição de sua 

interposição e seguimento que o réo se ache preso, mas o simile não 

colhe. 

A Consolidação citada diz: 

“Art. 193.º Pronunciado o réo, ficará desde a intimação da 
sentença e emquanto durarem os seus effeitos: 

 
1 Jurisprudencia etc., cit. 1898, pag. 339, n.º 278. 
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“d) Obrigado á prisão, si o crime fôr inafiançavel, ou 
emquanto não prestar fiança nos casos em que a lei a 
admitte.” (Cod. do Proc. Crim., art. 165; Reg. do Supr. Trib. 
Fed., art. 82, § 4.º).” 

Esta é a disposição do direito processual federal e como elle 

consolida a que cita do cod. do proc. crim., este é applicavel ao processo 

local do Districto Federal, cuja lei organica, Dec. n. 1030 é omisso. 

O simile não colhe, porque a revisão é um recurso 

extraordinario, cujo conceito inclue a existencia de erro judiciario e de 

facto na sentença recorrida como errada. E poremos termo aqui ás nossas 

observações sobre o assumpto, porque no final deste capitulo tratamos 

longamente de uma questão correlata, a saber, a revisão das sentenças 

contumaciaes ou proferidas á revelia do réo condemnado. 

Ahi ver-se-ha que não dando nós solução absoluta á questão 

de que acabamos de tratar pode haver caso em que o réo ausente não 

possa pedir a revisão de seu processo, sem apresentar-se, afiançar-se ou 

recolher-se a prisão; sem que d’aqui resulte que para pedir revisão de 

processo o condemnado deva recolher-se á prisão, porque no caso 

figurado rigorosamente, como veremos, só o facto de recolher-se á prisão 

não o habilita a pedir revisão. 

35. É opportuno indagar a quem cabe promover a revisão. 

As legislações variam. 

Quanto ao direito francez, diz Garraud, a revisão sendo  

considerada como um acto de alta administração, não era admittida 

conforme o codigo de 1808, emquanto não era provocada pelo ministro da 

justiça. A lei de 29 de Junho de 1867 modificou, aiuda sob este ponto de 

vista, o art. 444, que diz:  

“o direito de pedir a revisão pertencerá: 1.º ao ministro da 
justiça; 2.º ao condemnado; 3.º depois da morte do 
condemnado, a seu conjuge, irmãos, parentes, legatarios 
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universaes ou a titulo universal e áquelles que para isto 
tiverem recebido delle expressa incumbencia.” 

Todavia, o pedido nunca é levado diante do tribunal, si não 

pelo procurador geral, agindo como intermediario forçado do ministro da 

justiça; mas o ministro não é mais, como sob o cod. de 1808, um juiz do 

primeiro grau que podia sustar o pedido de revisão, é um simples agente 

de transmissão, obrigado a desempenhar a sua funcção, quando é 

solicitado, sob pena de responsabilidade. 

A lei de 8 de Junho de 1895, no art. 444, acrescenta que 

compete o direito de pedir a revisão, no caso de incapacidade do 

condemnado, ao seu representante legal. 

Uma outra innovação dessa lei consiste em que no novo 4.º 

caso de revisão, isto é, de novos factos ou novas provas (art. 443, n. 4), o 

direito de pedir a revisão só é concedido ao ministro da justiça conforme o 

art. 444.1 

Alimena, diante de taes disposições não lhes faz mais do que 

justiça, quando observa que nas legislações do typo francez o poder de 

promover a revisão, estando enfeixado nas mãos do ministro da justiça, 

isto constitue um estado de cousas em decadencia, bastando confrontar a 

primeira redacção do cod. processual francez com as leis que o 

modificaram de 29 de Junho de 1867 e 8 de Junho de 1895. 

Dentre todos, porém, que podem promover a revisão, o mais 

interessado e o proprio condemnado. 

Mas, morto o condemnado, outros não poderão pedir a revisão 

para rehabilitar a memoria delle? 

Nas leis mais afastadas de nós, nota tambem o auctor citado, 

isto não era admittido e foi necessario o julgamento da historia para 

 
1 Garraud, Droit Criminel, Paris 1895, pag. 780; Boeuf, Obr. cit. pag. 451. 
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rehabilitar a memoria de Jacob Foscari, Fosnaretto, Antonio Foscarioi, dos 

Engraxadores, de João Calas e de Lesurques, victimas de erros judiciarios. 

Quanto ao direito italiano, com a reforma de 1865, a revisão 

foi admittida no caso de homicidio da pretendida victima e no da 

inconciliabilidade de julgados e não foi admittida no de falsos depoimentos 

(art. 692), porque considerou-se que neste ultimo caso fosse necessario, 

á descoberta da verdade, a presença do condemnado, no interesse do 

qual corre o novo processo. 

Mas isto não nos persuade, diz Alimena, porque como notam 

Casorati e Borsani, si ha casos em que o depoimento falso foi um dos 

elementos da prova, ha, de certo, muitos outros, em que o depoimento 

falso foi a prova unica, donde resulta que sinão naquelles, nestes 

certamente, a demonstrada falsidade colloca o juiz em condições de julgar 

com rectidão. 

Além da França, porém, a maior parte das legislações 

modernas admitte sem excepção a revisão a favor do condemnado morto. 

Por applicação do principio estabelecido resulta que a revisão possa pedir-

se quando um dos condemnados tenha cumprido a pena, quando esta se 

achasse extincta por perdão, indulto ou amnistia, ou quando já estivesse 

prescripta. Isto está de accordo com a jurisprudencia do nosso Supremo 

Tribunal Federal, menos quanto á amnistia, que, conforme um julgado, 

considerando por ella prejudicada a revisão, talvez, porque o recorrente 

não allegasse innocencia, não se salvou entretanto o principio, como 

costuma fazer sempre o tribunal no perdão, cumprimento da pena etc.... 

Revisões-crimes n. 33, de 1895; e n. 112, de 1896; n. 229 de 1897; 292 

de 1898 e moitas outras no Appendice.1 

36. Agora o nosso direito sobre quem pode pedir a revisão. 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 60 e auctores ahi citados; Jurisprudencia cit. de 1895, pag 236, 
n. 182; de 1896, pag. 240, n. 196; Revista de Jurisprudencia, Rio de Janeiro, 1898, pag. 
51; Idem vol. 4.º, pag. 166. 
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Antes de todo, a Constituição Federal de 1891 estabelece que 

a revisão “poderá ser requerida pelo sentenciado, por qualquer do povo, 

ou ex-officio pelo Procurador Geral da Republica” (art. 81, § 1.º).  

O Decr. n. 818 de 1890, dizia apenas: 

“§ 1.º Este recurso é facultado exclusivamente aos 

condemnados, que o interporão por si, ou por seus representantes legaes, 

etc. (art. 9.º n. III).” A lei n. 221, posterior à Const. Feder, diz que “a 

revisão poderá ser requisitada pelo condemnado, pela familia, por 

qualquer do povo, pelo procurador geral da Republica (art. 74, § 2).” A 

differença que se nota em relação á Constituição é um acrescimo inutil, 

porque si qualquer do povo pode pedir a revisão, não entra em duvida que 

a familia tenha igual, si não melhor direito de fazel-o. Assim, não somente 

o cidadão brasileiro, mas qualquer individuo nacional ou estrangeiro pode 

exercer esse direito a favor de outrem. 

Conforme se vê, pelo nosso direito, o mais elevado 

representante do ministerio publico da União pode ex-officio requisitar a 

revisão do processo do condemnado; ao contrario de outras legislações, 

em que isso só se verifica, quando se trata de rever sentenças de 

absolvição. Outro ponto saliente é que, o Poder Executivo, e, menos, o 

ministro da justiça, não tem interferencia alguma no caso, sendo acto 

exclusivo, da parte, interessados, ministerio publico por seus 

representantes, cada um dos quaes, per se e independentes uns dos 

outros, pode provocar o Poder Judiciario Federal a tomar conhecimento do 

pedido ou requisição da revisão. 

É pois a mais plena e cathegorica antithese do direito francez 

e seus sectarios. 

Quanto ao outro ponto que ventilamos, a lei n. 221 é expressa 

dizendo: 
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“§ 4.º Quando já fôr fallecida a pessoa, cuja condemnação 
tiver de ser revista, o tribunal nomeará um curador que 
exerça todos os direitos do condemnado. Si pelo exame do 
processo reconhecer o erro ou a injustiça da condemnação, 
o tribunal, reformando a sentença revista, rehabilitará a 
memoria do condemnado (art. 74).”  

Não diz quem pode requerer em lugar do morto; são, menos 

elle, as mesmas pessoas que podem fazêl-o pelo condemnado vivo (§ 

2.º). As nossas leis silenciam quanto ás hypotheses do condemnado que 

prescreveu, ou cumpriu a pena ou foi perdoado, indultado ou amnistiado. 

São questões que estão ainda no dominio da doutrina, sem 

que isto queira dizer, que não possam formar jurisprudencia, mas não 

prevenidas ainda no direito positivo, salvo por via de interpretação, 

conforme os arestos citados no n.º anterior. 

No nosso direito anterior á Republica ha um caso não 

referente á revisão, mas á revista (cassação), previsto na lei de 18 de 

Setembro de 1828, que no art. 9.º permittia que a manifestação da 

revista pudesse ser feita a ainda mesmo depois de executadas as 

sentenças (isto é, cumprida a pena) quando os punidos quizessem 

mostrar sua innocencia”. Si a revista era permittida n’esse caso, com 

maioria de rasão deve sêl-o a revisão. O nosso novo direito e que é o 

vigente e especial sobre a revisão, que é um instituto puramente 

republicano, não cogita dos outros casos; mas tambem nada estabelece 

que se lhes opponha. 

Ao contrario, a Constituição, art. 81 pr. e a lei n. 221 de 1894, 

art. 74 pr., referem-se o mais genericamente que é possivel e 

simplesmente aos “processos findos que poderão ser revistos” — á revisão 

dos processos criminaes findos”. 

E isto basta para auctorisar a nossa interpretação com os 

subsidios da doutrina. Trébutien distinguindo a revisão graciosa (direito de 
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graça) da contenciosa, de que tratamos, assim conclúe, citando Moria, 

Rauter, Le Sellyer e arestos da Cassação Franceza: 

É mister concluir que a execução completa da pena, a graça e 

a prescripção não oppõem obstaculo ao pedido de revisão, pois que 

aquella não faz cessar nem a infamia da condemnação, nem as 

incapacidades que não cedem sinão á rehabilitação, nem o effeito das 

condemnações civis. 

Todas estas instituições têm um fim e effeitos absolutamente 

differentes do fim e dos effeitos da revisão.1 

O caso que póde offerecer duvida é só o da amnistia; mas 

ainda aqui, concordamos com Alimena, que tem por si as auctoridades de 

Legraverend e Saiote; tendo nós outras a favor. 

“Com effeito, diz Tolozao, em todos os casos em que a 
revisão pode ser admittida, o perdão ou a amnistia não 
seriam senão medidas insufficientes; porque, o direito de 
perdoar ou de amnistiar se applica a culpados que se releva 
ou se perdoa, elle presuppõe um delicto preexistente, uma 
culpabilidade reconhecida. 

“Entretanto que a revisão é pedida por innocentes a quem a 
sociedade deve uma completa e brilhante reparação do erro 
funesto commettido contra elle... 

“Sob este ponto de vista e como prova de que a graça está 
longe de ter o mesmo caracter e sobretudo os mesmos 
effeitos legaes que a revisão, tem sido julgado com toda a 
razão que o condemnado á uma pena afflictiva ou 
infamante, ao qual se tenha dispensado graça pode não 
obstante, intentar a revisão contra sua condemnação, si 
além disto se acha em um dos casos de revisão previstos.”1 

37. A maior parte dos codigos, diz Alimena, não estabelece 

um termo, além do qual não seja mais admittido o pedido de revisão. 

 
1 Trébutien, Obr. cit., 2.º vol , pag. 648. 
1 Dalloz, Repertoire, cassation 1535. 
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Alguns vão adiante, porque estabelecem expressamente que a 

revisão não está sujeita a praso algum para sua interposição. 

Não faltam, porém, outras legislações que, ao contrario, 

estabeleçam um termo fatal que limite a admissibilidade da revisão. O 

cod. francez, art. 444, estabelece o praso de um anno; mas este termo só 

deccorre do dia em que a parte interessada tiver conhecimento dos factos 

que dão direito á reabertura do processo. 

Certamente, diz Alimena, o systema seguido em França, 

identico ao da Bulgaria, não póde apresentar perigo algum, mas em 

homenagem á verdade e á justiça cremos-preferivel não estabelecer-se 

praso algum. 

Uma ultima indagação merecem as despezas processuaes. 

No cod. francez, art. 446, novamente modificado, se exige que 

as despezas necessarias até o julgamento preliminar sobre a 

admissibilidade do pedido de revisão, sejam antecipadas pelo interessado 

e que as posteriores sejam antecipadas pelo Estado. 

Semelhantemente no projecto italiano — Calenda, art. 20, se 

exigia o deposito de taes despezas que o depositante perderia no caso de 

inadmissibilidade da instancia. 

Nós, conclue Alimena, que queremos a justiça inteiramente 

gratuita, não podemos deixar de recusar este outro obstaculo á revisão.1 

O nosso direito é expresso sobre a primeira questão, desde 

que a Const. Fed. faculta a revisão “dos processos findos, a qualquer 

tempo.” (art. 81 pr.) 

Entretanto é estranhavel que a legislação ordinaria não faça a 

minima referencia á essa falta de praso ou limite para a revisão. 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 63. 
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Já no direito anterior, com relação ás revistas, a citada lei de 

1828, art. 9.º, permittia a sua manifestação “não só emquanto durasse a 

pena, mas ainda mesmo depois de executadas as sentenças, quando os 

punidos quizessem mostrar a sua innocencia.” 

Quanto agora ás despezas ou antes custas processuaes, o 

nosso direito consagra disposições, cuja especialidade consiste em não 

cobral-as nem antes, nem depois, do réo pobre e serem averbadas para 

serem cobradas depois, mesmo daquelles que podem pagal-as, para não 

demorar a administração da justiça. Isto se refere aos recursos, em geral, 

e portanto, comprehende o de revisão. 

Assim, a Lei n. 225, no art. 75 diz: 

“§ 2.º Será observado o que está disposto no regimento de 
Supremo Tribunal Federal sobre custas.” 

As disposições respectivas, que a lei manda observar, do 

citado regimento, são as seguintes: 

“Art. 122. Em qualquer sentença definitiva ou interlocutoria, 
será o vencido sempre condemnado nas custas. 

“Exceptuam-se deste preceito o Ministerio Publico em todas 
as causas e os presos notoriamente pobres ou qualificados 
como taes nos processos crimes em que forem auctores ou 
réos. 

“Art. 123. Nenhum processo que sahir ao Tribunal em gráo 
de recurso será distribuido antes do preparo. 

“Exceptuam-se: 1.º os pleitos em que forem recorrentes a 
União, o Estado ou nação estrangeira; 2.º os conflictos de 
jurisdicção; 3.º os criminaes, inclusive o habeas-corpus. 

“O preparo nestes casos será contado em linha de custas, 
para ser pago afinal pelo vencido.” Vê-se que não póde 
haver lei mais equitativa. 

38. É uma questão gravissima, na opinião de Alimena, e muito 

debatida em França e na Italia, a de saber, si cabe a revisão de uma 
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sentença contumacial, proferida pelo jury; opinando elle, Olivieri e outros 

pela affirmativa. 

Tal sentença não é considerada definitiva, porque annulla-se, 

desde que o accusado foragido se apresentar por qualquer modo aos seus 

juizes. 

Alimena acrescenta que é escusado notar que elle não se 

refere ás sentenças contumaciaes, proferidas pelos pretores, nem pelos 

tribunaes, porque estas, vencidos os termos da appellação, ou da 

opposição e mais tarde as da cassação, são sentenças definitivas, nem 

mais nem menos, como si houvessem sido proferidas em debate 

contradictorio. 

Na Italia, Saluto e Borsani e Casorati resolvem a questão pela 

negativa, porque dizem que, si a revisão é um remedio extraordinario 

contra as sentenças que não são susceptiveis de outro exame, ella não 

póde admittir-se naquelles casos em que, não só um outro exame é 

possivel, como tambem este constitue juntamente o primeiro julgamento, 

pois que tudo isso que se havia feito anteriormente se reputa como não 

feito. 

A jurisprudencia italiana tem sido constantemente pela 

negativa, como provam aquelles andores citados por Alimena e um aresto 

de 1896, da Cassação Unica muito censurado por Olivieri. 

Em França, Dalloz, tambem reputa interessante a questão que 

ora examinamos. 

Condemnações por contumacia podem ser atacadas por via de 

revisão, quando, bem entendido, os condemnados se achem em um dos 

casos previstos pela lei. 

A não consultar sinão os termos e a economia da redacção dos 

arts. 443 e segs. do cod. francez, a negativa não seria duvidosa. Vê-se, 
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com effeito, que a lei suppõe condemnações contradictoriamente 

proferidas e tambem um debate contradictorio sobre o mesmo processo 

da revisão, pois que o codigo diz que a corte de cassação depois de ter 

annullado as duas sentenças inconciliaveis remetterá os accusados á outra 

corte real. 

E Legraverend (tom. 2, pag. 736) ensina que as sentenças 

proferidas á revelia não podem dar materia á revisão, sem distinguir entre 

o caso em que as duas decisões inconciliaveis foram proferidas, uma por 

contumacia e outra contradictoriamente, do caso em que foram todas 

duas dadas á revelia. 

A rasão, diz o mesmo auctor, é que em tal caso, tanto que a 

pena não está prescripta (e ella não o é sinão depois de 20 annos), os 

condemnados podem anniquilar essas sentenças, apresentando-se á 

justiça e que seria absurdo occupar-se das formalidades extraordinarias 

que exige a lei no caso de revisão, para fazer rectificar uma sentença 

caduca, que poderá ser anniquilada, sem nenhuma outra formalidade, 

antes como depois da revisão e que será considerada não ter jamais 

existido, ao menos quanto ás penas, logo que aprouver ao condemnado 

apparecer ou logo que elle fôr preso e posto sob o poder da justiça. 

Morin (Dictionnaire, v.º révision) adhere á esta opinião 

adoptando os motivos sobre os quaes ella repousa. 

Esta doutrina não é exacta, diz Dalloz: 

Si no caso em que as condemnações inconciliaveis foram 

ambas proferidas á revelia, pode-se sustentar que os principios da 

contumacia se opponham a que os da revisão possam ser applicados (o 

que nós não admittimos mesmo neste caso), já não acontece mais assim 

quando uma das duas condemnações é por contumacia e a outra 

contradictoria. 
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Com effeito, em caso igual, succede de duas cousas uma: ou 

que a condemnação á revelia é a prova manifesta da innocencia do 

accusado condemnado contradictoriamente; ou, ao contrario, que a 

condemnação proferida contradictoriamente é a prova igualmente 

manifesta da innocencia da pessoa condemnada á revelia. 

Como será possivel, em presença duma manifestação 

semelhante, que constitue precisamente a condição prescripta pela lei 

para que tenha lagar a revisão, não suspender a execução das 

condemnações? 

No primeiro caso sobretudo, então que a pessoa condemnada 

contraditoriamente, e que se acha sob a mão da justiça, é aquella cuja 

innocencia parece revelada por condemnação coutumacial, intervinda 

contra o outro accusado, se executaria a condemnação, qualquer que ella 

fosse (pena de morte, trabalhos forçados ou reclusão) nesta pessoa 

presumida innocente! 

Se sacrifica ria sua existencia, sua liberdade ou sua honra ao 

bel prazer do condemnado contumaz e á eventualiilade que este ultimo 

consentirá em apresentar-se e a se metter entre as mãos da justiça! 

Mas, como esperar que aquelle que commetteu o crime e que 

se reconhece como o unico culpado terá este pensamento honesto e que 

não procurará, ao contrario, cada vez mais se subtrahir ás pesquizas da 

justiça? 

39. Não obstante os termos restrictos do cod. francez, o 

respectivo tribunal de cassação tem admittido a revisão no caso em que a 

sentença contumacial constituo prova da innocencia da pessoa 

condemnada em juizo contradictorio. Faustin Hélie e Alimena defendem 

esta opinião. 
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A opinião de Alimena é restricta á essa hypothese, e elle 

tambem não admitte a revisão quando se trate de duas ou mais sentenças 

todas á revelia, porque diz que a um erro pode succeder outro e ai uma 

primeira vez póde parecer erroneo um julgamento, uma segunda vez 

póde demonstrar-se que é erroneo um ouiro julgamento e pois é possivel 

que a presença do condemnado á revelia revele e demonstre cousas que 

não se podiam revelar e demonstrar quando elle estava ausente. 

Mas Dalloz vae mais adiante e diz que se deve admittir a 

revisão tambem no caso inverso ao figurado, isto é, no caso em que seja 

a sentença em juizo contradictorio que revele ou prove o erro da sentença 

á revelia proferida contra o accusado ausente. 

Com effeito, diz elle, desde que a impossibilidade de conciliar 

as duas condemnações é manifesta e que a culpabilidade demonstrada 

dum dos condemnados é a prova evidente da innocencia do outro, porque 

privar o contumaz do beneficio desta via judiciaria que é de suspender a 

execução das condemnações e proceder a um novo exame do negocio? 

Será um motivo determinante a introducção d’esta via judiciaria pelo 

ministro que levará o contumaz a se apresentar diante da justiça, sobre 

tudo si elle é realmente innocente, pois que o verdadeiro culpado foi 

encontrado, ou ao menos actualmente indicado pela presumpção de juris 

duma condemnação contradictoria proferida contra elle. 

Se objectaria debalde que porque o contumaz se considerava 

innocente do crime que se lhe imputava, não devia se subtrahir ás mãos 

da justiça que no dia dos debates teria reconhecido sua innocencia. 

Raciocinar assim é precisamente estabelecer como principio, 

de encontro mesmo á materia que nos occupa, a infallibilidade da justiça 

humana. 

E por outro lado, quautos exemplos se têm observado de 

pessoas accasadas, fortes pela sua innocencia, que se têm subtrahido pela 
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fuga á justiça, afim de evitar um julgamento muito precipitado, ou para 

escapar ás provações crueis duma instrucção criminal e duma detenção 

preventiva sempre longa e dolorosa e na esperança, que póde muito bem 

realisar-se, que o verdadeiro culpado seja descoberto mais tarde! Não se 

poderia ir mais longe e admittir a revisão, conclue Dalloz, no caso mesmo 

em que as condemnações fossem todas duas á revelia? Si, seguindo a 

previsão da lei, estas condemnações são inconciliaveis, e uma é a prova 

evidente da innocencia dum ou doutro dos condemnados, não se vê, com 

effeito, inconveniente algum, que possa oppôr-se ao exercicio deste 

recurso que teria lugar ainda uma vez por contumacia. 

A seu turno, Olivieri sustenta, contra uma sentença de 1896 

da Cassação Unica de Roma que em face mesmo do cod. de processo 

penal italiano, art. 688, é admissivel a revisão de sentenças 

contumaciaes, porque a disposição não faz distincção alguma, a sentença 

póde ser suspensa quando o contumaz se apresenta ao julgamento de 

meritis da revisão e que as difficuldades e inconvenientes que podem 

surgir nesse caso podem surgir tambem no caso de revisão de sentenças 

proferidas em juizos contradictorios.1 

40. A hypothese cremos muito rara e mesmo pouco 

importante entre nós, não obstante ser muito difficil conhecer ainda as leis 

do processo criminal todo, dos vinte Estados do Brazil, atém do local do 

Districto Federal. 

Mas, querendo crêr que essas leis mantiveram o processo 

anterior á Republica, ou instituiram um direito processual muito 

semelhante, em face deste, assim como do novo na justiça federal e local 

do Districto Federal, o caso pouco importante é raro de verificar-se. Assim 

o cod. do processo criminal de 1832 diz expressamente: 

 
1 Alimena, Obr. cit. pag 61. Olivieri, Errori e arrori giudiziari na Scuola Positiva, Anno VI, 
1896, pag. 293; Dalloz, REPERTOIRE, cassation, 1548. 
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“Art. 233. Não será accusado (julgado) o delinquente, 
estando ausente fóra do imperio, ou em lugar não sabido, 
nos crimes que não admittem fiança.” 

Não havendo disposição semelhante ou contraria no Decr. n. 

848 de 1890 prevalece essa no caso omisso, conforme o art. 387. 

Esta disposição é a seguinte: 

“Art. 387. Constituirão legislação subsidiaria nos casos 
omissos as antigas leis do processo criminal, civil e 
commercial, não sendo contrarias á disposição e ao espirito 
do presente decreto.” 

A disposição do mesmo art. 387, 2.ª parte, estabelece que “os 

estatutos dos povos cultos e especialmente os que regem as relações 

juridicas na Republica dos Estados Unidos da America do Norte, os casos 

da common law e equity, serão tambem subsidiarios da jurisprudencia e 

processo federal.” 

Ora, neste ponto, o direito norte-americano concorda com o 

nosso, tão divergente do europeu. Assim, diz o cod. do proc. criminal de 

New York, § 297, que si o acto de accusação concerne um crime (felony) 

o réo deve ser presente; si concerne um delicto (misdemeanor) elle póde 

ser representado por um advogado.1 

Parece que segundo a opinião de Bishop o codigo quanto á 

representação por advogado, afastou-se um pouco da common law. 2 

Entre nós, o Decr. n. 1030 de 14 de Novembro de 1890, sobre 

a justiça local do Districto Federal no art. 64 diz que “podem comparecer 

por procurador o queixoso e o réo de contravenção.” 

Nada, porém, ha que se opponha á applicação do principio 

estatuido no citado art. 233 do cod. do processo criminal, tão garantidor 

por um lado dos direitos individuaes e por outro lado, mais logico e 

 
1 Fournier, Code de procedure criminelle de l’Etat de New York, Paris 1893, pag. 152. 
2 Prentiss Bishop, Criminal Procedure, 1 § 268, 270. 
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mesmo mais racional do que os codigos francez e italiano, ordenando um 

julgamento que se esvae como uma sombra apenas o contumaz 

condemnado surja diante da justiça. 

Si a justiça social é uma cousa seria, é mister convir que os 

seus decretos devem ser mantidos como taes, tanto diante á sociedade, 

como ante o individuo a quem elles fulminam. 

Não se justifica essa differença entre verdadeiros veredictuns 

e simulacros de veredictuns. 

Vê-se que é uma concessão mais exigua, porque é feita nas 

contravenções do que a do direito norte-americano que se refere aos 

delictos. 

Não tem rasão, pois, neste ponto, o illustre annotador do cit. 

Decr., quando observa que “o comparecimento do réo por procurador é 

uma innovação bem digua de reparo, ainda mesmo tratando-se de 

contravenção.”1 

Quanto á justiça local do Districto Federal, o cit. Decr. o. 1030, 

tratando do jury, dispõe de modo ainda mais ac-cenluado, du que o cod. 

do proc. criminal: 

“Art. 119. O réo de crime inaffiançavel, e em geral o réo 
preso, não é submettido a julgamento sem estar presente. 
Os affiançados, não comparecendo, são julgados á revelia.” 

Antes de proseguir, devemos notar que subscrevemos intotum 

em theoria, a opinião do Dalloz sobre a questão de que nos occupamos. 

Agora quanto ao nosso direito. 

Excluidas as contravenções, que entendemos, conforme 

mesmo o nosso direito actual, não dão lagar á revisão; restam os crimes 

ou delictos affiançaveis unicos em que os réos podem ser julgados á 
 

1 Autran, Manual da Justiça Federal, Rio de Janeiro 1891, pag. 180, not. 21. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

135

revelia e por isso dissemos que eram casos pouco importantes e raros. E 

verificado o facto podem elles interpor o recurso de revisão? 

Respondemos negativamente. 

A sentença que condemna entre nós o accusado revel não 

desapparece logo que elle se apresenta em juizo, ao contrario, mantem-se 

em toda a forca e plenitude. 

Nestas condições o que entre nós acontece? 

O réo ausente affiançado, ou não, mas accusado por crime 

affiançavel é condemnado. 

A sentença, porém, não passa em julgado, porque é mister 

que lhe seja notificada ou intimada pessoalmente, desde que não é 

possivel publical-a na sua presença justamente, porque está elle ausente; 

e dessa intimação ou notificação é que decorre o praso que lhe compete 

para exercer o seu direito de appellar: Cod. do Proc. Crim., art. 310; Reg. 

n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, art. 451; Decr. n. 848 de 1890, art. 93; 

Lei n. 221 — de 1894, art. 57; e Decr. 1030 de 1890, arts. 73 e 128. 

A citada Consolidação tambem dispõe o mesmo em relação a 

todos os recursos, menos o de revisão, nestes termos: 

“Art. 314. As. appellações serão interpostas pelas partes 
dentro de tres dias em audiencia ou por meio de uma 
simples petição assignada pelo appellante ou seu legitimo 
procurador, dirigida ao juiz, que proferiu a decisão ou 
sentença de que se appella, o qual mandará tomar as 
appellações por termo nos respectivos autos, sendo 
interpostas em tempo. 

“O triduo começa a correr do dia em que forem notificadas 
as decisões ou sentenças ás partes ou seus procuradores (C. 
do Proc., art. 301; L. 261, art. 78, § 4 e art. 79; R. n. 420, 
art. 449, § 4 e art., 449, 1; D. n. 848, art. 45; L. n. 221. 
art. 54, III). 
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“Art. 324. Taes embargos devem ser apresentados dentro de 
dez dias depois da intimação ou publicação da sentença por 
simples petição. 

“Art. 326. O réo, a quem por sentença do jury for imposta 
pena de prisão por 30 annos, poderá protestar por 
julgamento em novo jury, fazendo este protesto dentro de 
tres dias, depois de lhe ser notificada a sentença ou 
publicada na sua presença (C. do Proc., art. 308; L. n. 261. 
art. 87; R. n. 120, art. 462; D. n. 848, arts. 44 e 93). 

“Art. 333. Sendo estas petições apresentadas ao juiz dentro 
dos cinco dias, o que se verificará por informação do 
escrivão que a dará, á requisição da parte 
independentemente de despacho, o mesmo juiz ordenará 
que se tome o recurso por termo nos autos, e se expeçam 
os traslados pedidos com brevidade, assignando praso ao 
escrivão para o fazer, si julgar preciso, ou lhe fôr requerido.” 

“Si o praso de cinco dias contados da intimação ou 
publicação em presença das partes ou seus procuradores, já 
tiver decorrido, o juiz não admittirá o dito recurso (R. n. 
120, art. 443).” 

Sendo assim, sem que o condemnado revel interponha a 

appellação ou della desista, a condemnação não constitue cousa julgada, 

nem os autos onde ella foi proferida constituem um processo findo, na 

linguagem constitucional, para poder dar lugar á revisão. 

Depende pois do interessado dar força de cousa julgada á 

condemnação. 

Podemos citar um aresto em caso analogo. 

“Não tendo o recorrente apresentado os embargos á 
sentença no Supremo Tribunal Militar no praso legal e 
declarando explicitamente na petição de revisão que delles 
desistio, aquella sentença passou em julgado e assim toma-
se conhecimento da revisão da mesma.” Revisão-crime, n. 
257 de 1897 (O Direito, vol. 75, pag. 548). 

O que se póde dizer é que a solução pelo nosso direito, 

parecendo rigorosa, realmente não o é, porque só terá lugar em raros 
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casos e em delictos pouco importantes, isto é, punidos com menos de 

quatro annos de prisão no maximo (cod. penal, art. 406). 

VIII. Ainda a competencia e o processo 

41. Tendo tratado do julgamento, principalmente da 

admissibilidade da revisão, vamos completar idias sobre o julgamento em 

gráo de revisão, não obstante já ficar conhecido que neste ponto o nosso 

direito actual ou vigente e aliás novo differe muito do direito europeu em 

geral. 

É a questão da conveniencia ou inconveniencia de fundir o 

julgamento preliminar do recebimento do recurso de revisão com o do 

merito da mesma revisão. 

Pode dizer-se que em todos os paizes, diz Alimena, os 

julgamentos estão separados; elle apenas exceptua o Japão, onde a Côrte 

Suprema profere dous julgamentos, um secreto na camará do concelho 

sobre a admissibilidade, o outro publico sobre o merito da causa. 

Mas si ha essa uniformidade no caso, não ha quanto á 

magistratura que deve julgar do merito da causa. 

Quasi todos os codigos, a maioria pelo menos, deferem a juiz 

ou tribunal diverso daquelle que proferiu a sentença revista; exemplo: 

cod. francez, belga, etc. Outros, porém, ao contrario, não se tratando da 

hypothese de corrupção do juiz primitivo, conferem a este julgar de novo 

a causa. 

Com razão, Alimena, combate esta solução que constrange o 

juiz a confessar que enganou-se ou deixou enganar-se. 

Em Portugal, diz Alvaro Villela, expondo o respectivo direito e 

emittindo opinião que tem certa originalidade: 
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“O juizo do rescisorio é sempre um tribunal de primeira 
instancia, tribunal necessariamente diverso do que proferiu a 
primeira condemnação, quando se tratou de algum dos 
casos de revisão da reforma judiciaria, e o mesmo ou 
differente, segundo a eleição do requerente ou o prudente 
aviso do tribunal do rescindente, em quaesquer outros casos 
de erros judiciarios (N. R. J., arts. 825 a 827, 1263, 1265; 
Lei de 1896, art. 7.º). 

“Vê-se aqui mais uma vez o máo resultado da infeliz ideia da 
lei de 1896 conservar as disposições da reforma judiciaria 
sobre a revisão. Ao lado do systema plausivel da attribuição 
facultativa do revisorio ao tribunal do primeiro julgamento 
ou a um tribunal differente, ficou o systema injustificavel da 
imposição obrigatoria de um tribunal sempre differente para 
certos casos de revisão em que podem deixar de dar-se 
motivos de opportunidade que aconselhem a deslocação do 
processo. 

“Fôra muito melhor que o legislador desse mais um passo e 
generalizasse a todos os casos de revisão o systema que 
reservou para os casos novos creados pela lei de 1896.”1 

O nosso direito é lacunoso neste ponto em que, por excepção, 

um outro juiz ou tribunal que não o Supremo Federal deva intervir na 

revisão para julgal-a de meritis. 

Assim, o Decr. n. 848, art. 9, n. III, diz no § 3.º que “no caso 

de nullidade absoluta ou de pleno direito o réo poderá ser submettido a 

novo julgamento;” mas não diz, onde, como, nem em que condições. 

A lei n. 221, no art. 74, § 6.º, na mesma hypothese, diz que 

“si o tribunal verificar que no processo revisto não foram guardadas as 

fórmulas substanciaes limitar-se-ha a julgar nullo o mesmo processo.” 

E “o procurador geral da Republica, neste caso, promoverá a 
renovação do processo no juizo competente, si o crime 
pertencer ao conhecimento da justiça federal, ou remetterá 
a sentença do tribunal ao ministerio publico do respectivo 
Estado, si o crime pertencer á jurisdicção local.” 

 
1 Alvaro Villela, Obr. cit. pag. 378, n. 32. 
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Isto nada adianta e esquece o caso em que a annullação 

prodoz o resultado desejado, completo, definitivo, por não haver processo 

a renovar, como agora vamos vêr. 

O cod. ital. no artigo 689 e outros diz que no caso do vivo 

reputado morto (lei n. 221, art. 74, § 1.º, n. 5) a Côrte Suprema póde ou 

annullar por via extraordinaria a condemnação, ou por via ordinaria, 

remetter ao tribunal competente para novo julgamento. 

O cod. hespanhol impõe o primeiro como alvitre unico. 

O mesmo faz o cod. francez, art. 445. 

Os cods. allemão, austriaco, o norueguez, assim tambem 

dispõem, com a condição do assentimento do ministerio publico ou da 

parte accusadora.1 

Outra questão é a de saber a que regras deve obedecer o 

julgamento quando um dos condemnados já não existir. 

A nossa lei n. 221 apenas diz no art. 742, § 4.º, que “quando 

já for fallecida a pessoa, cuja condemnação tiver de ser revista, o tribunal 

nomeará um curador que exerça todos os direitos do condemnado. Si pelo 

exame do processo reconhecer o erro ou a injustiça da condemnação, o 

tribunal, reformando a sentença revista, rebabilitará a memoria do 

condemnado.” 

A lei, vê-se, deixa de lado a hypothese da pluralidade de 

condemnados e não diz por isso si neste caso o tribunal julga, ou manda 

julgar. Conforme o direito italiano, cod. do processo, art. 692, a causa 

corre em juizo contradictorio, nem mais nem menos, como si todos os 

condemnados fossem vivos, com a unica particularidade, porém, que o 

defunto será representado por um curador nomeado pela Côrte de 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 65, I. Garraud, Obr. cit., pag. 781; Dalloz, Repertoire, 
cassation, 1560 e seguintes. 
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Cassação. Si se provar que o morto foi injustamente condemnado, a Côrte 

rebabilitará a memoria d’elle. Ao contrario, conforme o cod. allemão, 

norueguez, francez, com a reforma de 1895, art. 445; o condemnado 

morto é representado por um curador, mas não tem lugar novo 

julgamento ou novos debates, porque, não ha remessa do processo a 

outro juizo e o tribunal que julga a preliminar, julga tambem e logo de 

meritis e cancella a sentença injusta e rehabilita a memoria do 

condemnado. Outra lacuna do nosso direito se nota acerca da sentença 

viciada por depoimentos ou exames julgados falsos. 

Nestes casos, o novo processo, quando a revisão foi admittida, 

está subordinado a duas condições ou resultados differentes. 

Assim, si as testemunhas ou os peritos accusados de falsidade 

são absolvidos, a sentença primitiva se executa, sem necessidade de uma 

nova decisão do juiz ou tribunal que fôra chamado a julgar da 

admissibilidade da revisão. 

Por outro lado, as testemunhas e os peritos condemnados por 

falsidade, não podem ser ouvidos no debate do novo processo e este 

principio é tão absoluto, que diz Saluto, que elles não poderão ser 

chamados, nem mesmo pelo poder discricionario que tem o presidente do 

tribunal. 

Aqui surge naturalmente a questão, como resolver, si a 

testemunha accusada de falsidade, ou reticencia morrer antes de ser 

julgada e condemnada. 

Carnot e Legraverend opinam que não se admitta a revisão, 

porque a morte da testemunha accusada extingue a acção penal e não 

podendo mais haver julgamento contra ella vem a faltar a condemnação, 

que neste caso é absolutamente necessaria. 
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Entre estes dous escriptores ha desaccordo, somente pelo que 

respeita ao julgamento da Cassação, pois que, entretanto que um crê 

necessaria sómente a sentença do juiz de merito, o outro pensa que 

desde que é possivel uma annullação não ha condemnação irrevogavel da 

testemunha. 

Mas. dada uma tal ordem de ideias, precisa acceitar todas as 

consequencias até o fim: e, logo, não é possivel acolher a segunda 

opinião, pois que, si a Côrte de Cassação póde annullar o primeiro 

julgamento e ordenar outro, é evidente a possibilidade que este seja 

absolutorio como aquelle foi condemnatorio. 

Tal doutrina é ensinada, na Italia, por Saluto e por Canonico. 

É justo, porém, que só porque, a testemunha morre depois de 

interposto o recurso de revisão, este deva paralysar-se, contentando-nos 

de exclamar que a melhor instituição tem o seu lado fraco como faz 

Carnot, e que é uma desgraça sem duvida para o condemuado essa morte 

prematura da testemunha indiciada em falso testemunho, porque o priva 

do beneficio da revisão?! 

Nós não pensamos assim, diz Alimena, e já o mesmo Saluto 

reconhece que, si a Côrte de Cassação, iguorando a morte da testemunha 

condemnada, julgasse e rejeitasse o recurso, a revisão deveria admittir-

se. 

Essa já era a opinião de Legraverend. 

Mas é um argumento assás grave a favor da opinião contraria. 

A condemnação dama testemunha falsa não é a prova dam 

erro judiciario, mas é somente uma presumpção, pois que é possivel que 

uma testemunha seja falsa e que, ao mesmo tempo, o condemnado seja 

deveras criminoso. 
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Ora, si para admittir-se a revisão, se reputa sufficiente a base 

duma presumpção, é necessario reconhecer que é igualmente sufficiente 

um processo preparado para ser discutido em debate publico e a fortiori 

uma sentença de condemnação.1 

IX. A revisão dos processos militares 

42. As razões geraes, diz Villela, que justificam a revisão em 

materia de crimes civis, apoiam-na tambem em materia de crimes 

militares, motivo porque as legislações a têm generalizado aos processos 

e sentenças de caracter militar. 

Assim o fizeram os codigos fraocezes de justiça militar, de 4 

de Agosto de 1857, art. 82; e de 10 de Agosto de 1838, art. 112; e os 

codigos penaes italianos maritimo, art. 566 e do exercito de terra, art. 

537; e assim o fizeram tambem os nossos codigos (portuguezes) de 

justiça militar de 1875, arts. 410 e 412; de 1895, arts. 300 e 328; e de 

1896, arts. 300 e 328, bem como o Decreto de 27 de Fevereiro de 1895, 

arts. 17 a 20 e a Lei de 3 de Abril de 1896, arts. 17 e 20. 

“Entre nós a revisão é admittida no direito penal militar nos 
mesmos termos e com os mesmos effeitos que no direito 
penal civil, salvas as seguintes especialidades: 

“a) A casuistica do codigo de justiça militar de 1896, art. 
300, parallela á dos artigos 1263, 1265 e 1268 da reforma 
judiciaria, abrange a mais o caso do apparecimento da 
pessoa presumida morta pelo pretendido delinquente. 

“b) A revisão é concedida pelo supremo conselho de justiça 
militar, menos quando motivada pela existencia de 
sentenças contradictorias, das quaes umas tenham sido 
proferidas pelos tribunaes communs e outras pelos tribunaes 
militares, porque, em tal caso, o tribunal do rescindente 
continua sendo o supremo tribunal de justiça (cod. just. 
milit., 1896, arts. 300 e 328); 

“c) O deferimento do pedido de revisão suspende a execução 
da sentença condemnatoria nos casos parallelos aos da 

 
1 Alimena, Obr. cit. pag. 69, IV; Dallor, REPERTOIRE, cassation 1556 e segs. 
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reforma judiciaria e quando a pena applicada for a de morte 
(lei de 1896, art. 18); 

“d) O rescisorio pertence aos tribunaes militares do mesmo 
gráo daquelle que profere a condemnação em primeira 
instancia (cod. cit. art. 300 e lei cit., art. 18); 

“e) A revisão das sentenças condemnatorias só pôde ter 
lugar em tempo de paz (lei cit., art. 18); 

“f) O processo revisorio deve accommodar-se á natureza e 
termos especiaes dos processos instaurados nos tribunaes 
militares (lei cit., art. 20); 

“g) A sentença de rehabilitação será publicada tambem na 
ordem do exercito e da armada — lei cit., art. 19.”1 

No direito hespanhol, diz D. Nicolas de la Pena, tambem 

compete ao conselho reunido, do Conselho Supremo de Guerra e Marinha, 

segundo o artigo 100 da lei de 10 de Março de 1884: 

“1.º O reconhecimento dos recursos de revisão contra as 
sentenças irrevogaveis. 

“Estes recursos não se conhecem actualmente na jurisdicção 
da guerra, sendo quasi certo que os estabelecerá a futura lei 
de processo militar por exigil-o imperiosamente a justiça e o 
direito processual moderno.”2 

Effectivamente o codigo de justiça militar hespanhol de 1890 

realisou a previsão do auctor citado, e conforme aquelle a revisão dos 

processos militares é negocio exclusivo da jurisdicção especial respectiva.3 

Estabelecidos estes principios geraes com a citação do direito 

portuguez e hespanhol, que deviam ao menos apparentemente avisinhar-

se mais do nosso, tratemos das questões mais importantes que o 

assumpto suggere. 

 
1 Alvaro Villela, Obr. cit., pag. 384, n. 33. 
2 D. Nicolás de la Peña y Cuéllar, Introduccion al estudio del derecho militar, Madrid, 
1886, pag. 365. 
3 D. Ramón Sánches de Ocaña, Codigo de justiça militar, etc. Madrid, 1890, pag. 495, tit. 
XII Del recurso de revision. 
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43. Constitue uma questão controvertida entre os auctores, a 

de saber, depois de admittida a revisão, a que juiz ou tribunal deve ser 

reenviado o novo julgamento no caso de contradicção entre sentenças 

emanadas de tribunaes militares. 

Legraverend, apoiando-se sobre o principio de que a revisão 

não póde alterar a ordem das jurisdicções, sustenta que o novo 

julgamento deve pertencer sempre á magistratura militar. Caroot, ao 

contrario, partindo do conceito de que a revisão não foi confiada á 

magistratura de excepção, mas ao magistrado ordinario, affirma que a 

este e não áquelle, pertence o novo julgamento. 

Esta questão, diz Alimena, evidentemente, não póde ter lugar 

sinão em França, onde no silencio do codigo do processo, a Côrte de 

Cassação, si tem occupado e se occupa dos pedidos de revisão contra as 

sentenças excepcionaes, antes por obra da doutrina e mais tarde por força 

dos codigos militares, de terra, art. 82, de mar, art. 112.1 

Mas não poderia ter lugar na Italia, onde o art. 537 do cod. 

militar de terra e art. 566 do maritimo, ambos de 1869; entretanto que 

taxativamente acceitam a revisão, segundo as normas ordinarias, 

substituo depois, pela intervenção do ministro da guerra, a do ministro da 

justiça e pelo Tribunal Supremo de Guerra e Marinha a Côrte de Cassação. 

O mesmo succede na Hespanha, codigo de justiça militar, art. 

679 na secção — recurso de revisão.2 

Nós, de accordo com Saluto, pensamos, diz Alimena, que 

desde que ha tribunaes militares, a elles deve pertencer o novo 

julgamento. 

 
1 Vid. Conférences de droit penal et d’instituction criminelle militaires, Paris 1757, 2.º 
vol., pags. 352 e 455; e Champoudry, Code de justice militaire pour l’armée de mer, 
Paris 1879, pag. 139. 
2 Isidoro Mel, I codici penali militari etc. Napoli 1880, pag. 654. Nicolás de La Peña, Obr. 
cit., Madrid, 1886, pag. 365. 
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Mais grave é a duvida, no caso de contradicção entre 

sentenças proferidas por jurisdicções ordinarias e por excepcionaes, como, 

por exemplo, poderia acontecer quando, por farto na caixa militar fosse 

antes condemnado o official que exercesse o respectivo mister e depois 

um paisano, estranho ao serviço militar. 

Pensamos que em tal caso a jurisdicção ordinaria deve ser 

proferida á especial.1 

É tambem esta a solução do Cod. de justiça militar para o 

exercito de terra, de Portugal, de 1896, que diz expressamente : 

“Art. 328. Compete igualmente ao supremo tribunal de 
justiça: 

“2.º Prover nos termos da lei geral, nos casos de sentenças 
contradictorias proferidas pelos tribunaes militares, do 
exercito ou da armada, e pelos tribunaes ordinarios, em que 
um ou mais réos forem condemnados como auctores do 
mesmo crime, de sorte que as sentenças, longe de poderem 
conciliar-se, constituam prova da innocencia de algum dos 
condemnados.”2 

Concordamos, em theoria, com a opinião de Alimena em geral 

e com a excepção que elle estabelece, porque está de accordo com ideias 

geraes que temos defendido, mas ella é combatida mesmo na Italia por 

auctores que reclamam até a abolição do tribunal de guerra e marinha.3 

44. O que dizer dessas questões entre nós? 

A Constituição Federal não podia deixar de limitar, como se 

limitou, a dizer no § 3.º, do art. 81 “que as disposições do presente artigo 

são extensivas aos processos militares.” 

O Decr. n. 848 silencia de modo absoluto. 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 68, II. 
2 Codigo de Justiça Militar e Legislação Complementar, Lisboa, Imprensa Nacional, 1897. 
3 João Vieira, Direito Penal do Exercito e Armada, Rio de Janeiro, 1898, pag. 66; Arturo 
Bruchi, I tribunali militari, etc. Siena, 1890, cap. V. 
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A lei n. 221, art. 74, pr., apenas diz que a revisão — estende-

se aos processos militares — mas no § 6.º, no caso de annullação da 

sentença revista, quando trata da renovação do processo não aliado 

siquer á jurisdicção militar. 

Uma interpretação á lettra daria o absurdo de mandar julgar 

por tribunaes civis processos já julgados competentemente por tribunaes 

militares, o que seria o cumulo do contra-senso, quando a annullação, que 

aliás póde ser parcial, póde importar, ou a renovação completa, ou apenas 

a sua continuação e conclusão, excluidos os actos annullados. 

Pensamos, pois, que annullado o processo militar e tendo de 

ser reformado, ou renovado, á respectiva jurisdicção compete o novo 

julgamento do processo reformado ou renovado. 

Em França já se agitou a questão geral de saber, si em falta 

da lei a Côrte de Cassação podia admittir a revisão dos processos 

militares. A corte, apoiada no requisitorio do celebre Dupin, resolveu a 

questão pela affirmaliva que a sua propria jurisprudencia adoptou, sendo 

afinal confirmada pelos novos codigos militares.1 

Entre nós, não obstante o § 3.º do art. 81 da Constituição, por 

occasião da revisão de um processo militar, a mesma questão levantou-se 

entre o Poder Executivo e o Judiciario Federal, suscitando uma especie de 

conflicto que terminou afinal pelo julgamento denegando a revisão pedida 

ao Supremo Tribunal Federal, que manteve a sua attribuição e desde 

então continua a exercêl-a sem opposição nem embaraço. 

A Constituição Federal é terminante neste ponto, porque no § 

3.º do art. 81 diz que “as disposições do presente artigo são extensivas 

aos processos militares.” 

 
1 Dalloz, Repertoire, cassation 1540. 
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Ora, no principio do art. 81 se investe o Supremo Tribunal 

Federal da attribuição ou faculdade de conceder a revisão, sem referencia 

alguma ao art. 77 que trata do fôro especial militar, creando o Supremo 

Tribunal Militar. 

Sobre a questão a que alludimos, póde-se consultar a 

discussão a que deu lugar a primeira revisão militar e um artigo 

historiando as antigas revistas de processos militares, assim como a 

elaboração dos arts. 77 e 81 da Constituição Federal no Congresso 

Nacional Constituinte. 

Deixaremos de parte as revistas que nada têm de cominam 

com a revisão, instituto inteiramente novo entre nós, tanto em relação 

aos processos civis como aos militares. 

Consultando-se os Annaes do Congresso Nacional Constituinte 

chega-se á exacta verificação do que occorreu na elaboração da 

disposição do § 3.º do art. 81 da Constituição Federal. 

Assim a pag. 133 dos Annaes (1.º vol.), acha-se como 

“emenda approvada pela commissão eleita para dar parecer sobre o 

projecto” a seguinte: 

”Ao art. 78, accrescente-se: 

“§ 3.º As disposições do presente artigo são extensivas aos 
processos militares, cabendo a revisão destes ao Supremo 
Tribunal Militar a que se refere o art...” 

Á pag. 135 dos mesmos Annaes, se pôde lêr um additivo ás 

Disposições geraes, creando um Supremo Tribunal Militar. 

Diz o illustre Dr. Ubaldino do Amaral, então senador e membro 

da commissão especial que ambas as emendas estavam assignadas pelo 

coronel Valladão, deputado e tambem membro da mesma commissão. 
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O Congresso rejeitou em 1.ª discussão este additivo e 

approvou aquella emenda (Annaes cit., 2.º vol., pags. 415 e 417). 

Na 2.ª discussão foram apresentadas duas emendas 

referentes ao fôro e á creação do Supremo Tribunal Militar, sem alludir á 

revisão dos processos militares (Annaes, vol. 2.º, pag. 514 e 515). 

Em segunda e terceira discussão foram approvadas estas 

emendas, assignada uma pelo deputado Retumba e a outra pelos 

deputados Valladão e Bezouro, todos militares, constituindo ellas o art. 77 

da Constituição. (Annaes, vol. 3.º, pags. 111, 163 e 238). 

45. Quando se tratava da redacção final da Constituição, na 

vespera de sua adopção definitiva, em 23 de Fevereiro de 1891, os 

deputados Leovigildo Filgueiras e Retumba apresentaram a seguinte 

emenda: 

“A materia do § 3.º do art. 82 (81 da Constituição) deve 
constituir disposição de mais um § do art. 76 (77 da 
Constituição), redigindo-se do seguinte modo por parecer 
que foi esse o pensamento do Congresso: 

“Os processos militares findos poderão ser revistos a 
qualquer tempo, em beneficio dos condemnados, pelo 
Supremo Tribunal Militar, para confirmar ou reformar a 
sentença, sem que possam ser aggravadas as penas da 
sentença revista, nos casos e pela fórma que a lei 
determinar.” (Annaes cit., vol. 3.º, pag. 260). 

Esta emenda foi assim justificada por um dos seus andores, o 

deputado Retumba. 

“O art. 78 diz que os militares de terra e mar terão fôro 
especial nos delictos militares, que esse fôro compôr-se-ha 
de um supremo tribunal militar, cujos membros serão 
vitalicios, e dos conselhos necessarios para a formação da 
culpa e julgamento dos crimes, sendo sua organisação e 
attribuições reguladas por lei especial; o art. 82, tratando da 
revisão de processos findos em materia crime, permitte que 
o Supremo Tribunal Federal, possa, em beneficio dos 
condemnados, a qualquer tempo, reformar ou confirmar as 
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sentenças e em um dos seus §§ diz que suas disposições são 
extensivas aos processos militares. 

“Parece-me, snr. presidente, que, creados na Constituição 
dous tribunaes superiores, um civil e outro militar, ambos 
devem somente occupar-se de assumptos que lhe disserem 
respeito. 

“Si o art. 82 faculta ao Supremo Tribunal Federal a revisão 
de processos findos, o art. 78 tambem o deve fazer, 
tratando de processos militares; não só a boa logica isso 
aconselha, como principalmente haverá conformidade na lei. 

“Peço, portanto, a V. Exc.ª que remetia á commissão de 
redacção do projecto a emenda que tive a honra de 
apresentar a este illustrado Congresso, mandando supprimir 
o § 3.º do art. 82 para ser collocado tambem como § 3.º do 
art. 78; ficando assim ambos os tribunaes, civil e militar, 
com poderes, conferidos pela Constituição, para rever 
processos, podendo em qualquer tempo, e somente em 
beneficio dos condemnados, reformar ou confirmar as 
sentenças nelle lavradas.” (Annaes cit., pag. 266.) 

Porque observações tão judiciosas e mesmo irrecusaveis não 

fizeram aceeitar a referida emenda? 

Não se pode explicar porque a commissão de redacção 

approvou outras emendas e não essa. 

Mas do que fica acima notado collige-se que approvada em 

primeira discussão a emenda — Valladão — que estabelecia a revisão e 

rejeitada ao mesmo tempo a outra que creava o supremo tribunal militar, 

a commissão na redacção para a 2.ª discussão eliminou as palavras 

referentes ao supremo tribunal militar, porque no projecto pela rejeição 

da segunda emenda não figurava elle (Annaes cit., pag. 164). 

Na 2.ª e 3.ª discussões foi approvada a outra emenda (pag. 

411) que creava o Supremo Tribunal federal, mas a ideia de conferir-lhe a 

attribuição da revisão, como devia ser, só appareceu por occasião da 

redacção final e talvez por isso a commissão respectiva não a tomou em 

consideração não a julgando mais opportuna. 
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Conforme a theoria, a doutrina, a opinião adversa tem toda a 

razão, não diante do texto Constitucional do art. 81 e § 3.º; bastando 

dizer para cortar a questão: constitutionem habemus. 

A questão a que mais acima alludimos travada entre o 

presidente do Supremo Tribunal, Procurador Geral da Republica, e o 

Relator de uma revisão pedida de crime militar de um lado e do outro o 

ministro da guerra, ajudante General do exercito e extincto conselho 

supremo militar, terminou por negar o vice Presidente da Republica, 

fundado em consulta d’aquelle Conselho a remessa dos autos exigidos 

pelo Supremo Tribunal Federal a este e por julgar afinal este a revisão 

independentemente do processo reclamado. 

Apezar da extensão das peças escriptas e dos officios 

trocados, a argumentação do Governo fundava-se principal e 

exclusivamente em que, não tendo sido ainda publicada a lei que devia 

regular a fórma e os casos da revisão, conforme o art. 81 da Constituição, 

o Supremo Tribunal Federal não podia admittir a revisão de sentenças 

militares. Pondo de parte mesmo a circumstancia de constituir-se o Poder 

Executivo juiz da competencia do Supremo Tribunal Federal, em relação á 

uma faculdade que a Constituição lhe attribuio privativamente, sem a 

minima ingerencia de qualquer outro Poder, a não ser o Legislativo para 

marcar a fórma e os casos de revisão; a objecção em si mesma era 

improcedente e isto resulta claramente das palavras, dos accordãos que 

aliás denegaram a revisão: 

“... affirmando sua competencia para proceder á revisão dos 
processos criminaes, qualquer que tenha sido o juiz ou 
tribunal julgador, na fórma do art. 9.º D. 411 do Decr. n. 
848 de 1890, combinado com o art. 59 n. III e art. 81 da 
Constituição, accorda que se requisitem novamente os autos 
originaes do processo em que foi condemnado o peticionario 
nos termos do Regimento Interno, art. 104, § 3.º, baseiado 
no § 6.º do cit. art. 9.º n. III do Decreto n. 848 de 1890, 
etc... — Eis o outro Accordão: 
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“Em vista do exposto, affirmada a competencia deste 
Tribunal para rever os processos crimes, inclusive os 
militares, de conformidade com a disposição dos arts. 59, n. 
III e 81 § 3.º da Constituição combinados com o art. 9.º n. 
III do Decr. n. 848 de 1890 que regula os casos e a fórma 
da revisão, e cabendo a este Tribunal conhecer de sua 
propria competencia, julgando improcedente a revisão 
requerida, confirmam as sentenças condemnatorias.” 
Accordãos de 1 de Outubro e de 7 de Dezembro de 1893 na 
Revisâo-crime n. 30.1 

46. Outra questão. Citando Alvaro Villela, alludimos á 

disposição da lei portugueza de 3 de Abril de 1896 que no art. 18, 

referindo-se á revisão das sentenças militares, no art. 18 diz: 

“§ 2.º A revisão das sentenças condemnatorias só poderá ter 
cabimento em tempo de paz.” 

Os codigos do exercito e armada francezes e italianos, assim 

como o de justiça hespanhol nada estabelecem sobre essa condição da 

admissibilidade da revisão, isto é, o tempo de paz e não o tempo de 

guerra. 

Todos quautos auctores consultamos sobre a materia 

silenciam tambem no caso. 

É hypothese para resolver com os elementos que nos 

offerecem o nosso proprio direito e a jurisprudencia brazileira. 

Nem a Constituição Federal, nem o Decreto n. 848 — de 1890, 

nem a Lei n. 221 de 1894, nem o Regimento do Supremo Tribunal Federal 

de 8 de Agosto de 1891 e por isso tambem nem finalmente a 

Consolidação de 5 de Novembro de 1898 contêm em texto algum 

referencia á questão suscitada. 

 
1 “Revisão criminal (militar) n. 30”, O Direito, vol. 59, pag. 457, vol. 60, pag. 121; 
Ubaldino do Amaral, A revisão dos processos militares, O Direito, vol. 68, pag. 38. 
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Entretanto, si a Constituição Federal puder offerecer-nos 

qualquer base para solução da especie é ocioso recorrer a outras fontes 

legislativas sobre a revisão pois que estas definem daquella. 

Assim notaremos em primeiro lugar que a Constituição 

creando o instituto da revisão e assentando as bases sobre as quaes elle 

devia ser regulado para funccionar apenas em relação ao direito militar, 

no art. 81 diz: 

“§ 3.º As disposições do presente artigo são extensivas aos 
processos militares.” 

Todos os actos organicos e regulamentares que se seguiram 

depois de 1891, data da lei constitucional, não fizeram mais do que 

reproduzir aquella disposição. 

Assim, o Regimento do Supremo Tribunal Federal, art. 45 § 

4.º, emprega as expressões: “qualquer que tenha sido o juiz ou tribunal 

julgador civil ou militar.” 

A Lei n. 221 de 1894, no art. 74, assento da materia, principia 

dizendo assim: 

“Art. 74. A revisão dos processos criminaes findos de que 
trata o art. 9.º n. III do Decr. n. 848 de 1890, estende-se 
aos processos militares e será regulada do modo seguinte, 
etc.” 

Vê-se á prima facie que nem a Constituição, nem o 

Regimento, nem a Lei, na ordem chronologica como citamos fazem 

distracção, como seria de rigor que fizesse e faz a lei portugueza 

expressamente, inclnindo como requisito da revisão o tempo de paz e 

portanto negando-a no tempo ou estado de guerra. 

Bastaria isto para abandonar como elemento de interpretação 

a doutrina adoptada pela lei portugueza: ubi lex non distinguit, nec 

interpres distinguere potest. 
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Mas a Constituição offerece ainda outros dados mais positivos 

que reforçam mais ou antes confirmam a interpretação que damos ao 

texto constitucional na especie. 

Assim, a Constituição,  em varios artigos (art. 34 n. 41; art. 

48 n. 7.º; art. 72 § 10) declina expressamente a antithese do estado ou 

tempo de paz e guerra para multiplos effeitos e daqui se deriva 

necessariamente o argumento de que si silenciou no caso do citado art. 

81, § 3.º, o silencio foi proposital, porque não quiz fazer distincção 

alguma. 

Ao contrario, quando o legislador constituinte quiz fazer 

distincção positiva entre o estado de paz e o de guerra para attribuir a 

cada um delles effeitos differentes em relação mesmo ao direito penal 

substantivo que neste ponto está tão ligado ao adjectivo, como aconteceu 

no art. 72, disse-o expressamente assim: 

“§ 21. Fica igualmente abolida a pena de morte, reservadas as 

disposições da legislação militar EM TEMPO DE GUERRA.” Se aqui a 

Constituição assim se exprime e ali não o fez, é visto, é logico, é 

irrecusavelmente concludente, não que ella simplesmente não tivesse 

cogitado da especie, mas não quiz fazer ali a distincção que fez aqui. 

Parece tambem que à nossa jurisprudencia patria não suscitou 

duvida o texto constitucional e o pouco que nella se pode colher é 

favoravel á interpretação que preferimos no caso. 

47. Tratando-se de factos commedidos por militares durante a 

ultima revolução no Estado do Rio Grande do Sul, que se propagou depois 

aos Estados de Santa Catharina e Paraná, coincidindo a ultima phase da 

mesma revolução com a revolta da Armada, subiram ao Supremo Tribunal 

Federal varias revisões de processos. Em todas quantas podemos 

consultar, não foi siquer levantada como preliminar obrigatoria no caso, a 
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questão de saber si a revisão cabia em crimes commettidos em tempo de 

guerra, si bem que civil. 

Indicaremos os julgados onde se salienta a circumstancia do 

recurso de sentença militar proveniente do estado de guerra civil, 

destacando delle o que melhor se presta á citação dos respectivos termos. 

Na revisão n. 60 de 1895, o supremo tribunal federal, admitte 

o recurso para absolver o militar, que absolvido em conselho de guerra 

fora condemnado pelo Supremo tribunal militar por baver capitulado no 

campo aberto de Tijucas. 

Não se levantou preliminar algema e pois que o recurso aqui é 

cabivel ficou decidido e foi confirmado por arestos posteriores. 

É, porém, digno de nota, o voto que se lê no Accordão, do 

ministro do tribunal, Americo Lobo, ex-senador e que fez parte do 

Congresso Nacional Constituinte, tanto mais quanto ressumbra do mesmo 

voto que o illustre ministro tem opinião contraria in jure condendo. Diz 

elle: 

“Tendo de julgar estes autos por virtude litteral do Decr. n. 
221 — de 20 de Novembro de 1894, regulamentar do art. 
81, § 3.º, da Constituição republicana, a qual deixa ao 
arbitrio de qualquer do povo suspender os effeitos de 
sentenças, militares, ainda que de crimes capitaes 
commettidos em tempo de guerra, desorganisando assim a 
disciplina alquebrando a cohesão essencial ás forças de terra 
e mar, que, no dizer do art. 14 da mesma Constituição, são 
instituições permanentes, destinadas á manutenção das leis 
e á defeza da patria, etc.” 

Ainda no caso o supremo tribunal federal admittio o recurso, 

tratando-se de militares processados por factos commettidos em tempo 

de guerra civil — Revisões n. 99 de 19 de Junho e n. 78 de 14 de 

Setembro, ambas de 1895.1 

 
1 Jurisprudencia cit., 1897, pags. 219, 233 e 237, ns. 163, 180 e 183. 
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Pode surgir a duvida de saber si o estado no tempo de guerra 

alludido é somente o de guerra externa ou contra inimigo externo ou 

estrangeiro, dentro ou fóra do territorio nacional ou tambem o de 

revoluções, revolta, em uma palavra, de guerra civil. 

No primeiro aresto acima citado, o seu relator, o ministro 

Americo Brasiliense, externa assim a sua opinião sobre a questão: 

 “Em parte fui vencido. Votei pela reforma da sentença do 
Supremo Tribunal Militar por entender que o recorrente não 
podia ser julgado incurso no art. 3.º dos de guerra de 1763 
e como tal condemnado a 2 annos e 6 mezes de prisão em 
fortaleza. É doutrina do nosso direito que as leis militares do 
tempo de guerra, só são applicaveis aos casos de rebellião 
ou revolução interna, desde que o Governo assim o decreta 
ex vi da faculdade que lhe é concedida pela resolução n. 61 
de 24 de Outubro de 1838, e pelo principio de tão 
retroactividade não alcançam os factos anteriores. A 
capitulação de Tijucas, de que foi accusado o recorrente, 
commandante das forças, legaes naquelle lugar, deu-se a 19 
de Janeiro de 1894, e as leis de guerra foram mandadas 
observar pelos Decrs. ns. 1681 e 1685, de 28 de Fevereiro e 
5 de Março de 1894, mais de um mez depois da rendição. 

“Esta doutrina tem sido sempre seguida pelo Supremo 
Tribunal Militar em diversos accordãos, e como exemplos os 
de 7, 16 e 30 de Março, de 2, 4 e 6 de Abril, de 2, 18 e 30 
de Maio, de 8 e 20 de Junho e de 25 de Julho, todos do anno 
passado, sendo claramente expressa, entre outras, na 
sentença ou accordão de 20 de Junho que despresou os 
embargos oppostos pelo capitão Pinto Peixoto e outros, nas 
phrases; — não podem os réos estar comprehendidos nos 
Decretos ns. 1681 e 1685, que determinaram que fossem 
observadas as leis militares em tempo de guerra, por quanto 
na época em que commetteram o delicto, ainda estavam em 
vigor as leis para o tempo de paz. 

“E deste modo tem sempre decidido este tribunal, como se 
vê dos accordãos proferidos em 28 de Março, 6 de Abril e 4 
de Maio, todos deste anno — Diario Official de 23 de Junho 
de 1894.”1 

Eis o conceito do estado ou tempo de guerra conforme os 

arestos do Supremo Tribunal Militar e o voto do relator do Supremo 

 
1 Revisão n. 90 de 1895 na Jurisprudencia, etc., cit. 1897, pag. 218, n. 163. 
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Tribunal Federal na causa apontada com referencia a outros arestos deste 

ultimo tribunal. 

Pondo de lado quaesquer questões incidentes e correlatas 

sobre as diferenças theoricas e praticas do estado de guerra, conforme é 

ou não declarada ou é de facto, aquelle voto encontra apoio na doutrina 

dos auctores: 

“O estado de guerra com os seus effeitos juridicos pode 
verificar-se, tanto no caso de guerra com uma potencia 
inimiga, como no caso de guerra civil: desde que os 
cidadãos se levantam e tomam armas contra a ordem 
constituida, a conservação do Estado exige a suprema 
necessidade, da guerra.”1  

Entretanto já parecem destoar dessa doutrina as seguintes 

palavras cujo sentido não corresponderá inteiramente aos principios do 

nosso direito actual, como dissemos algures, mas se aproxima mais delle 

do que a opinião do citado auctor italiano: 

“O estado de sitio que tem muita affinidade com o estado de 
guerra, é como este diz um escriptor militar francez, de que 
é muitas vezes a consequencia immediata, uma situação 
excepcional e perigosa.”2 

Parece-nos, portanto, que o verdadeiro estado de guerra é de 

guerra externa e não civil e a despeito da citada Resolução n. 61 — de 

1838, o nosso direito resiste a essa assemelhação da guerra interna á 

externa, mesmo porque a lei n. 631 de 18 de Setembro de 1851, si tanto 

fosse necessario, teria revogado a mesma resolução, taes são os termos 

de que se serve no principio do art. 1.º — no caso de guerra externa, etc. 

— não servindo de argumento contrario a referencia que faz o § 7.º do 

mesmo artigo, “ás provincias em que o governo mandar observar as leis 

para o estado de guerra;” simplesmente porque ahi se trata de provincias 

 
1 Oscar Pio, Elementi di diritto penale mililare, Prato, 1884-1888, part. gen, pag. 74, n. 
155. 
2 Conferences cit., 1.º vol., pag. 611. 
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invadidas ou ameaçadas de invasão pelo inimigo externo como são as 

fronteiras dos nossos visinhos estrangeiros.1 

Em uma palavra, si a revisão não cabe em tempo de guerra, 

nunca será de guerra interna, civil. 

X. Effeitos da revisão 

48. Temos visto, tratando da materia até aqui, quaes os 

effeitos que decorrem naturalmente, quer da sentença sobre a 

admissibilidade da revisão, quer da proferida em grau de revisão. Resta, 

porém, referirmo nos a um effeito importantissimo, qual o da 

indemnisação aos recorrentes ou familias destes, victimas innocentes dos 

erros judiciarios. 

Giuriati, que escreveu a volumosa monographia que se 

conhece sobre os erros judiciarios, occupa-se do assumpto longamente 

sob o ponto de vista da historia, da doutrina e da legislação comparada, 

notando que a Italia, que esteve na vanguarda dos outros povos na 

reparação dos erros judiciarios, está agora na rectaguarda e referindo-se 

á “caixa das reparações” instituida por Leopoldo da Toscana em 1786, 

admittidas nas leis burbonicas de 1819 e art. 35 do codigo penal das Duas 

Sicilias. 

A necessidade da reparação se impõe naturalmente com a 

prova resultante de dados estatisticos. 

Conforme a affirmativa de um notavel magistrado, membro da 

camara dos deputados, na Italia trinta por cento dos condemnados é 

innocente. 

 
1 Vid. sobre as questões correlatas o desenvolvimento no livro do auctor: Direito Penal do 
Exercito e Armada, Rio de Janeiro, 1898, cap. V., pag. 79; e apendice A., pag. 107. 
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E conforme o calculo de Arago a que parecia acostar-se o 

ministro Zanardelli em 1887, discutindo os requerimentos de Amilcare 

Cipriani, sobre cada oito condemnados se acha um innocente. 

Segundo o professor Orano, um vigesimo dos condemnados é 

victima de sentenças injustas.1 

Giuriati, eliminando toda a cathegoria de erros que elle chama 

policiaes, fortuitos, fataes, ou que melhor nome tenham, mas não 

judiciarios e que consistem nos casos em que o processo termina pela 

não-pronuncia, assim como os erros mesmos evitados, corrigidos pelas 

varias instancias no plenario, chega por exclusão, á cathegoria dos 

condemnados com sentença irrevogavel que têm razões para provar a 

propria innocencia. 

A estes assistem doas direitos sopremos, descendendo ambos 

do direito natural. 

“No estadio anterior em que se apara de novo o facto tém o 
direito de poder fazer todas as indagações aptas á 
descoberta da verdade evidente em uma sentença erronea e 
com fundamento impuguado por quem é victima do erro. 

“No estadio posterior à descoberta da verdade têm o direito 
de ser rehabilitados e indemnisados dos males injustamente 
soffridos.” 

Podemos dizer que revisão, rehabilitação e indemnisação 

constituem a tripode sobre que assenta toda a theoria do moderno 

instituto na phase da evolução em que se acha. 

O mesmo auctor lembra a Suissa, que pelo seu direito desde 

1871 resarce os damnos soffridos, não só daquelles que foram antes 

condemnados e depois absolvidos, mas tambem de todos aquelles que 

supportaram o carcere preventivo, sem ser condemnados e afinal tambem 

aquelles que compareceram diante do magistrado sob uma accusação 

 
1 Orano, La recidiva nei reati secondo il metodo sperimentale, pag. 280. 
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penal de que mais tarde sahiram innocentes. Assim faz a Suissa na maior 

parte dos seus cantões. 

Igualmente na Austria Hungria a lei de 16 de Março de 1892, 

que no seu italiano barbaro, na phrase de Giuriati, estatue: 

“Aquelle que com sentença passada em julgado foi 
condemnado por uma acção punirei nos termos do 
regulamento do processo penal póde reclamar do Estado, si 
á vista da revisão do processo este foi julgado improcedente, 
ou foi repellida definitivamente a accusação, assim como em 
todos os casos em que se verifique posteriormente a sua 
absolvição, uma indemnisação pelos damnos de direito 
patrimonial por elle soffridos em seguida á injusta 
condemnação. A reclamação é inadmissivel, si o 
condemnado provocou intencionalmente a condemnação 
injusta ou deixou de reclamar no caso da sentença (á 
revelia) contumacial.”1 

 
Tambem Bellavite, insuspeito, attenta a opinião restricta que 

segue sobre o problema da responsabilidade do Estado em relação aos 

actos dos seus funccionarios, diz: 

“Mas tendo tambem adduzido algares as poderosas razões 
pelas quaes (fazendo excepção á regra, que o Estado não 
responde pelos actos illicitos dos funccionarios que delle 
exercitam os poderes soberanos e governativos) exprimi o 
voto de que, á imitação da Austria, fosse tambem por nós 
votada uma lei, que estendesse, no caso de insolvencia, ao 
Estado a responsabilidade civil incorrida pelas auctoridades 
judiciarias, pelo damno causado no exercicio do seu officio, 
etc.... 

“Esta era a maxima seguida pelo direito romano acerca de 
todo o acto de jurisdicção, tanto voluntaria2 como 
contenciosa, comprehendida a prolação da sentença.3 

“E são considerados responsaveis em todo o caso os 
magistrados e os juizes por qualquer culpa, ainda mesmo 
leve; com esta unica differença que excepto o caso de dolo 

 
1 Giuriati, Ob. cit., cap. XIII. 
2 L. 1, § 17; 1. 4, 1. 7, Dig. De magistratibus conveniendio, 28, 8. 
3 L. 4, § 7, D. de damno infecto, 39, 2; 1.29, Cod. de pactis; 2, 3; 1.13, § 6, Cod. De 
jud. 3, 1; 1.19, Cod. i. f. De testibus, 4,20; pr. I. De oblig., quae quasi ex delicto 
nascuntur, 4, 5. 
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ou culpa lata, a acção de resarcimento não competia contra 
os herdeiros do damnificante.”1 

Essa é a opinião de Bellavite, aliás muito distanciada já do 

direito hodierno em Portugal, em França e entre nós.2 

Alimena, observando que uma grande quantidade de 

escriptores, que cita, sustenta que tal indemnisação é devida por 

altissimas considerações de moralidade e justiça e porque o Estado não 

póde subtrahir-se ás obrigações ás quaes está sujeito qualquer cidadão, 

menciona além das leis e codigos que temos citado os seguintes que 

prescrevem mais ou menos liberalmente a indemnisação ou reparação ás 

victimas dos erros judiciarios. 

Os codigos de processo penal dos cantões, de Genebra, art. 

474; de Neof-Chatel, art. 431; de Friburgo, art. 512; de Apenzell, § 506; 

de Vaud, art. 539; de Berne, art. 512; assim como o cod. de processo 

penal da Noruega, § 469 a 471. 

O mesmo está previsto, por leis especiaes, além das dos 

paizes que temos citado pelas da Suecia de 12 de Março de 1886, pela do 

cantão da Argovia de 7 de Julho do mesmo anno, pela da Dinamarca de 5 

de Abril de 1888 e afinal fora da Europa pelo cod. penal do Mexico, arts. 

344 e 348. 

Alimena allude tambem aos projectos de lei na Belgica, na 

Allemanha, na Hungria e na Italia, bem como aos congressos e concursos 

a premio francezes, belgas, allemães e italianos. 

Quanto aos auctores Garrara se manifesta pela indemnisação 

até aos indiciados sujeitos a pesquizas judiciarias e mandados em paz.1 

 
1 L. 2, Cod. De magist. com. 5, 75. Luigi Bellavite, Della responsabilità dello Stato pei 
danni aventi attiveura causale diretta od indiretta con esso, Varona & Padova, 1884, pag. 
57. 
2 Benthan, Traitée de Législation etc., 2.º vol. pag. 149 (édit. Dumont). 
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Benthan que sustenta a obrigação do Estado de indemnisar os 

offendidos, quando os offensores não têm meios de fazel-o, especificando 

depois outros casos que colloca na mesma cathegoria inclue “os males 

irreprehensiveis dos magistrados.” Um erro da justiça é já por si mesmo 

um objecto de dó, mas que este erro uma vez conhecido não seja 

reparado por vantagens proporcionaes, é uma subversão da ordem social. 

O publico não deve seguir as regras de equidade que impõe aos 

individuos? 

Não é odioso que elle se sirva do seu poder para exigir 

severamente o que lhe é devido e para recusar-se a restituir o que elle 

mesmo deve? Mas, esta obrigação é tão evidente que se a obscurece 

querendo demonstral-a.2 

O direito francez neste ponto, que é bem recente, não é tão 

liberal como o da Suissa, por exemplo, a que nos referimos. 

Conforme diz Garraud, a questão da reparação devida ás 

victimas dos erros judiciarios tem dois ramos: ella surge não sómente 

para os erros que têm chegado á uma condemnação injusta, até á 

revisão, mas ainda todas as vezes que qualquer procedimento tem 

chegado apenas á uma decisão de não pronuncia ou soltura do indiciado. 

O problema fora encarado com esta amplidão na disposição da lei votada 

em 1892 pela camara dos deputados. 

Mas, o projecto de lei preparado pelo conselho de Estado, por 

ordem do governo, restringia a reparação ás victimas de erros judiciarios 

reconhecidas em seguida a um processo de revisão. 

Sob este aspecto a questão não poderia deixar hesitações e 

póde-se somente admirar que a legislação franceza tenha tão longo tempo 

desconhecido o principio da indemnisação. 
 

1 Carrara, Programma, part. gen., §§ 651, not.; 692 e 858, not. Escoffler, La Revision, 
Paris, na. 71 a 80. 
2 Benthan, Traités de Législation, etc. 2.º vol., pag. 149 (édit. Dumont). 
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A lei de 8 de Junho de 1895 concede uma reparação moral e 

pecuniaria áquelle cuja condemnação fez objecto de uma revisão. 

Com a extensão dos casos de revisão, é a innovação capital 

desta lei.1 

O mesmo auctor define uma e outra reparação. 

A reparação moral consiste em uma publicidade legal e 

judiciaria, dada ao julgamento ou sentença de que resulta a innocencia do 

condemnado e isto á custa do Estado, sem recurso possivel contra quem 

quer que seja (C. de instr. crim., art. 446, §§ 9 e 10). 

Com effeito, considerou-se que o erro judiciario implicará 

sempre uma certa culpa social, a) A lei prescreve mesmo: 1.º affixação da 

sentença ou julgamento na cidade onde a condemnação foi proferida, na 

sede da jurisdicção da revisão, na communa em que o crime ou o delicto 

foi commettido, nas do domicilio do auctor na causa da revisão e do 

ultimo domicilio da victima do erro judiciario, si ella é morta; 2.º a 

inserção deste julgamento ou sentença no Jornal official. b) Demais, os 

tribunaes devem conceder ao auctor, si elle o requer, a inserção do dito 

julgamento ou sentença em cinco jornaes á sua escolha. 

A reparação pecuniaria consiste nas perdas e damnos (C. 

instr. crim., art. 446, §§ 1 a 5.).2 

49. É uma questão velha, sempre renovada, sobre a qual se 

tem discutido muito, principalmente em França, cujo estado ultimo do 

direito vamos vendo. 

Tambem as disposições sobre o assumpto figuram em leis 

europêas a contar de dous seculos, de 1707 até 1896, que é a data da lei 

de Portugal que parece ser a mais nova. 
 

1 Garraud, Précis de Droit Criminel, 6.º edit., Paris, 1898, n. 616; Jean, Commentaire de 
la loi cité etc. n. 28 a segs. 
2 Garraud, Obr. cit., pag. 825. 
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Deixando de parte a polemica philosophica, de que se occupa 

Alimena, aproveitaremos da obra deste o resumo da argumentação 

principal e mesmo didactica. 

Aqui é mister proceder por via de exclusão. 

Antes de tudo é possivel que o erro judiciario aconteça, porque 

o juiz ou tribunal tenha querido scientemente proclamar a injustiça. 

Nesta primeira hypothese, não ha duvida que a victima ou 

quem a representa tem o direito, um verdadeiro direito á indemnisação. 

Disto não se póde duvidar, nem duvida o proprio Bonasi, que 

segue neste ponto uma doutrina muito restricta. 

Mas esse direito, pois que não é possivel exercital-o 

efficazmente contra o magistrado, se deveria poder fazel-o valer contra o 

Estado, porque os magistrados que me julgam os nomeia elle e não eu. 

Em segundo lugar, é possivel que o erro judiciario se deva á 

igunrancia ou negligencia do juiz. 

Nesta outra hypothese, eu creio que se tenha, igualmente, um 

verdadeiro direito á indemnisação e um direito para fazer valer pelas 

razões já ditas contra o Estado. 

Na verdade, me parece, ao menos na linha do direito 

constituendo — assás singular a solução de Bonasi e Mantellini, quando 

dizem que em tal caso o damno deveria supportar-se como uma desgraça. 

Tambem quando não se trate de delicto, não ha duvida que subsiste uma 

responsabilidade civil, derivada do proprio facto. E esta solução mais 

liberal foi completamente acolhida pelo cod. penal mexicano, art. 348. 

Finalmente, é possivel que o erro, entretanto que todos os 

orgãos da machina judiciaria completaram a sua tarefa, se produza por 
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um cumulo de circumstancias fataes, que dependem da mesma natureza 

humana, imperfeita e limitada. 

Nesta hypothese, pois que o damno é devido á força maior, 

não é possivel fatiar dum direito a indemnisação. 

Na verdade, não me parece exacto sustentar, como fez algum 

escriptor, que o Estado seja obrigado, em geral, não só pelos damnos por 

elle causados, mas tambem por aquelles que não tem sabido prevenir. 

Isto não me parece juridica mente sustentavel, salvo si se reentra no 

conceito do contracto social. 

De todo modo, porém, tambem neste caso é para desejar e 

para aconselhar a indemnisação, por uma razão de tutella publica.1 

Porque o Estado neste ultimo caso não ha de indemnisar? 

Conforme o nosso cod. crim. de 1830, arts. 10 e 11, os bens 

até dos violentados estavam sujeitos á satisfação do mal causado; solução 

que o proprio Alimena preferia á do direito italiano.2 

Si o preceito do nosso direito abrange o individuo, deve 

attingir o Estado. 

Resta saber a quem deve pertencer o reconhecimento do 

direito á indemnisação e a sua consequente medida ou proporção. 

Diz Alimena que isso deve pertencer ao juiz ou tribunal que 

proferir o julgamento em grau de revisão. 

Depois lembra o artigo 446 do cod. francez que, conforme a 

ultima reforma da lei de 8 de Junho de 1895 (reproduzido neste ponto 

pela lei portugueza de 3 de Abril de 1896, art. 12) estabelece — que a 

sentença absolutoria proferida em grau de revisão poderá ordenar a 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 77, III. 
2 Alimena, Dell’Imputabilità, 1896, 2.º vol., pag. 115. 
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reparação na medida do damno soffrido. Isto deve ser julgado, não ex 

officio, mas sobre o pedido da victima do erro judiciario, ou no caso que 

ella já tenha fallecido, dos seus ascendentes ou descendentes. Poder-se-

ha tambem concedel-a a parentes de graa menos proximo, quando elles 

provem o damno derivado da condemnação. 

A reparação fica a cargo do Estado, salvo a este o direito 

regressivo contra o queixoso, o denunciante, a testemunha falsa, etc, e 

isto é natural, e, em geral, contra todos aquelles que foram causa da 

sentença injusta. 

Mas, pergunta Alimena, a reparação deve ser obrigatoria, ou 

confiada ao poder do tribunal? 

Nós cremos, diz elle, que seja confiada ás faculdades do 

tribunal, pois que é possivel, ainda que raro, o caso em que o erro 

judiciario seja devido tambem á culpa do mesmo innocente condemnado. 

Eis o texto da lei franceza de 8 de Junho de 1895 na parte 

referente á indemnisação. 

“Art. 446. A sentença ou julgamento da revisão de que 
resultar a innocencia dum condemnado, poderá, a seu 
requerimento, abonar-lhe perdas e damnos na razão do 
prejuizo que lhe houver causado a condemnação. 

“Si a victima do erro judiciario fôr morta, o direito de pedir 
perdas e damnos pertencerá, nas mesmas condições, a seu 
conjuge, a seus ascendentes e descendentes. Este direito 
não pertencerá aos parentes de grau mais afastado sinão na 
proporção em que elles justificarem o prejuizo material 
resultante para elles mesmos da condemnação. 

“O pedido será admissivel em qualquer estado do processo 
da revisão. 

“As perdas e damnos concedidos ficarão a cargo do Estado, 
salvo o seu recurso contra a parte civil (queixoso), 
denunciante ou testemunha falsa, por culpa dos quaes a 
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condemnação tiver sido proferida. Serão pagos como custas 
da justiça criminal.”1 

50. E como Alimena se refere á ultima reforma do cod. 

francez de 1895 seja-nos licito recorrer ainda a Garraud, que na ultima 

edição de uma de suas obras discute taes questões tão importantes quão 

pouco conhecidas entre nós. Duas questões capitães, lembra elle, surgem 

na legislação, a proposito destas reparações: ellas foram, uma e outra, 

vivamente discutidas na elaboração da lei de 1895. 

I. A victima do erro judiciario tem contra o Estado um 

verdadeiro credito cujo correlativo seria a obrigação juridica e exigivel, 

para a conectividade, de reparar o prejuizo causado por mau 

funccionamento da justiça? 

É somente ao contrario, uma especie de dever de assistencia, 

uma obrigação moral que o Estado cumpre quando indemnisa a victima? 

Estes dois pontos de vista oppostos conduzem a 

consequências differentes. a) Em uma legislação que faz da reparação um 

dever juridico: 1.º uma indemnisação é devida por isso só que ha prejuizo 

e qualquer que seja a fortuna da victima 2; 2.º ella é proporcionada a um 

duplo elemento: o prejuizo causado e a responsabilidade do Estado: Ella 

póde pois ser diminuida e mesmo supprimida si ha culpa da victima e 

segundo o grau desta culpa; 3.º ella é liquidada pelos tribunaes, como 

qualquer outra divida. b) Em uma legislação que não vê na reparação a 

conceder á victima de erros judiciarios sinão um dever de assistencia: 1.º 

o Estado sendo livre em concedel-a ou recusal-a; póde reserval-a a certas 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 79, V; Boeuf, Obr. cit., pag. 451. 
2 Depois de tudo, diz Giuriati, a condição necessaria ás victimas para serem resarcidas de 
acharem-se absolutamente em mina ou quasi é de uma injustiça sem par. Por tal bitola 
nenhuma compensação teria tocado ao banqueiro Ofenheim, que em um processo 
insubsistente que lhe foi instauvado ha annos em Vienna, viu engulida a maior parte dos 
seus milhões. Mas a caixa (das reparações) não é feita para elle, que o damno não o 
levou ao ultimo grau de miseria e o resarcimento não se póde eflectuar mediante poucos 
centimos. 

Si assim as cousas se passam, chamae-a, se vos apraz, uma obra pia, e não mais uma 
instituição judiciaria. — Obr. cit., pag. 375. 
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cathegorias de condemnados; 2.º elle tem a faculdade de não 

proporcional-a ao prejuizo realmente causado; 3.º emfim, o abono da 

indemnisação dão respeita aos tribunaes, mas a administração. 

O projecto do governo francez inspirava-se no segundo 

systema, mas a proposição de lei votada pela camara dos deputados 

consagrava o primeiro. 

 Na discussão, foi a ideia duma divida do Estado para com a 

victima dum erro judiciario que definitivamente firmou-se, mas 

acarretando um duplo temperamento: 1.º a reparação, disse o relator da 

commissão do senado, M. Beranger, é um direito, mas um direito cujo 

exercicio comporta uma apreciação. Por isso foi inserta no art. 446, para 

determinar o poder dos tribunaes, a palavra — poderá. — Não é que se 

considere a indemnisação como a execução dum dever de assistencia; ella 

é bem o reconhecimento de um direito, mas dum direito, cuja condição de 

exercicio dependa duma apreciação judiciaria. 

Nós veremos, diz ainda Garraud, determinando a causa 

juridica deste direito, quaes são as bases desta apreciação. 

2.º Demais, tem-se estabelecido entre os diversos 

interessados na indemnisação uma indemnisação no ponto de vista da 

reparação; uns podendo exigir a reparação de toda a especie de prejuizo, 

prejuizo moral e prejuizo material; outros não podendo demandar perdas 

e damnos sinão por este ultimo. 

II. Uma vez admittido que a indemnisação concedida ás 

victimas de erros judiciarios representa uma divida do Estado, trata-se de 

determinar a sua causa juridica. 

Uns a tem collocado no risco profissional, outros em uma culpa 

social. 
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A primeira explicação apresenta o erro judiciario, como uma 

especie de risco profissional inherente ao funccionamento da justiça 

(Larnaude). 

O Estado que a administra assegura áquelles que são victimas 

della uma indemnisação proporcionada ao prejuizo soffrido. Pouco importa 

por conseguinte, a culpa da victima: só o dolo poderia tornai-a indigua da 

indemnisação. 

A segunda explicação baseia o direito á indemnisação sobre 

uma culpa social, empenhando a responsabilidade do Estado, o que tem 

por consequencia permittir ao Estado, quer de declinar da sua 

responsabilidade, invocando o caso fortuito, a força maior, o dolo do 

condemnado, quer de diminuil-a no caso em que a culpa do condemnado 

teria contribuido a induzir ao erro judiciario. 

Estas duas theorias têm deixado traços na concepção 

definitiva da lei. Parece bem que o art. 446 “deve ser comprehendido e 

explicado como o art. 1382 do codigo civil”. 

Mas a culpa social é presumida desde que a revisão é 

proferida. Disto resulta que a victima do erro judiciario não tem que 

estabelecer o principio de sua acção, não tem que provar sinão o prejuizo. 

O Estado poderia declinar de sua responsabilidade em caso de dolo do 

condemnado, como poderia diminuil-a em caso de culpa commum. Mas, 

não seria admittido a desviar a reclamação da victima por caso fortuito ou 

força maior, isto é, por um concurso desgraçado de circumstancias ou por 

um falso testemunho que teriam assegurado o erro judiciario.1 

Estas opiniões de Garraud não são inconciliaveis com as de 

Alimena; ao contrario, uma theoria completa a outra e podem servir de 

phanal na pratica do instituto regulado por leis novas como succede entre 

nós. 

 
1 Garraud, Obr. cit. pag. 826. n. 617. 
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51. Quanto ao nosso direito, o codigo penal vigente, de 1890, 

cuja fonte foi o novo cod. portuguez estabelece: 

“Art. 86. A rehabilitação consiste na reintegração do 
condemnado em todos os direitos que houver perdido pela 
condemnação, quando foi declarado innocente pelo Supremo 
Tribunal Federal, em consequencia de revisão extraordinaria 
da sentença condemnatoria. 

“§ 1.º A rehabilitação resulta immediatamente da sentença 
de revisão passada em julgado. 

“§ 2.º A sentença de rehabilitação reconhecerá o direito do 
rehabilitado a uma justa indemnização, que será liquidada 
em execução, por todos os prejuizos soffridos com a 
condemnação. 

“A Nação, ou o Estado, são responsáveis pela 
indemnisação.” 

Como se vê e ainda resulta de disposição que adiante 

citaremos é um direito do condemnado innocente a indemnisação, 

parecendo que assim a nossa legislação se harmonias até certo ponto com 

a franceza e não se afasta muito da doutrina de Alimena, Giuriati e 

Garraud. 

Commentando o art. 86 acima transcripto dissemos em outro 

livro: 

“Finalmente o cod. penal no art. 86, que é o ultimo do seu 
livro primeiro, isto é, da parte geral trata da rehabilitação. 

“A materia não figurava no cod. crim. anterior. 

“Entretanto o projecto de 4893 (como fez o de 1897) deu-
lhe tambem a parte que lhe convinha em um codigo penal, 
discriminando a da revisão como veremos depois... 

“Antes de tudo convém notar que o projecto se limita no art. 
94 a consignar certos effeitos da rehabilitação e no art. 95 
considera a rehabilitação, como um effeito da revisão 
estabelecida na Constituição Federal, art. 81, nas condições 
em que o mesmo artigo a prevê. 
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“Entretanto que o cod. penal, ou confunde uma cousa com 
outra, ou limitou-se a legislar para esse caso especial da 
revisão.”1 

Seja, porém, como fôr, do art. 86 resulta que a indemnisação 

que só cabe ao innocente, absolvido e rehabilitado, deve ser liquidada na 

execução da sentença e pois a sentença quando tiver de ser executada, 

quanto á revisão, pela justiça local ou federal, conforme a origem do 

julgado revisto, comprehenderá a liquidação e execução da indemnisação. 

Do art. tambem parece inferir-se que a indemnisação é concedida por 

simples officio do juiz, e não a requerimento ou pedido da parte, o 

contrario justamente do que acontece em França. 

Isso é o que diz o cod. penal, aliás improprio para conter 

materia processual. 

Veio depois a Lei n. 221 de 1894 e estabeleceu: 

“Art. 84. A indemnização garantida pelo art. 86 do Codigo 
Penal não será devida pela União ou pelo Estado: 

“1.º Si o erro ou injustiça da condemnação do réo 
rehabilitado proceder de acto ou falia imputavel ao mesmo 
réo, como a confissão ou a occultação da prova em seu 
poder; 

 “2.º Si o réo não houver esgotado todos os recursos legaes; 

“3.º Si a accusação houver sido meramente particular. 

“§ unico. A União ou o Estado terá em todo o caso acção 
regressiva contra as auctoridades e as partes interessadas 
na condemnação, que forem convencidas de dolo ou fraude.” 

Á vista do art. 84 da lei ainda parece que a indemnisação é 

concedida de officio. 

 
1 João Vieira, Codigo Penal commentado; Rio de Janeiro, 1896-97, 2.º vol., pag. 376, n. 
201. 
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O n. 1.º do art. 86 é acceitavel e os casos figurados são 

exemplificativos e não taxativos. O n. 2.º póde parecer rigoroso; mas não é. 

Entre nós o recurso de appellação é facillimo e barateiado por 

assim dizer pelas leis do processo da União e dos Estados que o admittem 

em geral, quando não forem guardadas as fórmulas substanciaes do 

processo, que a lei não define, dando lugar á annullação da sentença 

condemnatoria até a falta de toque da campainha para dispertar a 

attenção dos jurados para a sessão! O condemnado a penas maiores tem 

o direito de protestar por julgamento em novo jury. — Cod. do Proc. Crim. 

arts. 301 e 308; Lei n. 261 de 1841, arts. 87 e 88; Decr. n. 848 de 1890, 

art. 93 e Decr. n. 1030, art. 128; Consolidação das Leis da Justiça 

Federal, arts. 309 e 326 a 328. 

O que direi, si o condemnado não esgota esses recursos, é 

rehabilitado mais tarde por innocente, porque a accusação baseiava-se em 

testemunhos falsos de pessoas abastadas então e hoje insolvaveis; o que 

fará pesar o onus da indemnisação sobre a União ou o Estado? 

A disposição pois é previdente e altamente economica e isto 

basta para mantêl-a. Não ha motivo para excluir a indemnisação no caso 

de accusação meramente particular, como faz o art. 84, n. 3.º, porque 

nesse caso mesmo intervém accentuadamente o representante do 

ministerio publico, sem faltar do juiz ou tribunal que condemna — Decr. n. 

2579 de 1897, art. 44; Consolidação das Leis da Justiça Federal, art. 411, 

§ 2.º e art. 124 a. 

Finalmente o § unico do art. 84, que está de accordo com a 

doutrina e o direito positivo de outros paizes sobre a materia, pecca pela 

sua má redacção, porque se refere a partes interessadas na 

condemnação, em vez de dizer, todos quautos deram causa a ella, si não 

queria taxar ou exemplificar, mais completamente os casos. 

Mas como vamos vêr, o direito francez é contrario a isto. 
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Assim Garraud, quando suscita a questão de saber — por 

quem são pagos as perdas e damnos — observa: 

As perdas e damnos constituem uma obrigação do Estado, isto 

é, que o thesouro é condemnado a adiantal-os e pagal-os como despezas 

da justiça criminal. Mas o Estado tem seu recurso contra a parte civil, o 

denunciante ou a testemunha falsa, por culpa de qualquer dos quaes a 

condemnação tenha sido pronunciada (C. de instr. crim. art. 446, § 5.). 

Esta enumeração é certamente limitativa, porque ella substituio uma 

formula geral proposta pela commissão do Senado e salvo seu recurso 

contra aquelles por culpa dos quaes o processo tenha sido instaurado ou a 

condemnação proferida, em vista precisamente de restringir o recurso do 

Estado ás pessoas expressamente enumeradas. O julgamento ou sentença 

que abonar as perdas e damnos decidirá sobre este recurso si a pessoa a 

quem elle deve attingir estiver em causa. No caso contraria, se limitará a 

condemnar o Estado reservando-lhe seu recurso contra quem de direito.1 

Resta saber qual o juiz ou tribunal que deve proferir a 

sentença de condemnação. De accordo com os principios até aqui 

enunciados e mesmo com o espirito do cod. penal, art. 86, e lei n. 221, 

arte. 74 e 84, tal julgamento deve pertencer, ora ao Supremo Tribunal, 

ora ao juiz ou tribunal ordinario ou especial, conforme a hypothese, que 

na União ou no Estado julgar em grau de revisão a causa deferida pelo 

Supremo Tribunal, ou em linguagem technica ao tribunal que julgar do 

rescisorio. 

Garraud tambem aventando a questão: 

Por quem as perdas e damnos são concedidas? Responde que 

as perdas e damnos devem ser demandadas; mas o pedido para este fim 

é admittido em qualquer esta do do processo de revisão (C. instr. crim. 

art. 446, § 4). Elles são concedidos pela “sentença ou julgamento da 

 
1 Garraud, Obr. cit. pag. 828. 
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revisão de que resultar a innocencia d’um condemnado,” isto é, pelo juiz 

do rescisorio, ou pela Côrte de Cassação, quando ella mesma proceder ao 

julgamento de fundo ou de merito (C. de instr. crim., art. 446, § 1.º).1 

52. Vem a proposito voltar de novo ao direito francez da 

ultima phase, isto é, conforme a reforma de 1895, para vêr os pontos de 

semelhança e dissemelhança entre elle e o nosso direito, aproveitando 

para solução de questão possivel entre nós os subsidios interpretativos 

ministrados por aquelle. 

O direito á indemnisação, diz ainda Garraud, pertence a 

principio ao condemnado, victima do erro judiciario. 

Depois de sua morte, elle passa concorrentemente a seu 

conjuge, a seus ascendentes e descendentes. Para estes como para 

aquelle, a reparação comprehende o prejuizo moral tão bem como o 

prejuizo material. 

Na falta, são os parentes da victima dum grau mais afastado 

que o exercem, mas estes ultimos não tem direito sinão á reparação do 

prejuizo material.2 

Esta solução do direito francez se adaptaria perfeitamente ao 

nosso, desde que é rasoavel, e neste ponto silenciam o cod. penal e a lei 

de 1894. 

Mas é que ambas essas leis e o nosso direito anterior 

fornecem argumento a favor da mesma solução. 

Antes de tudo achamos um simile na satisfação do damno ex 

delicto regulada pelo cod. criminal, cujo art. 29, dispunha que “a 

obrigação de satisfazer o damno, na fórma dos artigos antecedentes passa 

aos herdeiros dos delinquentes até o valor dos bens herdados e o direito 

 
1 Garraud, Obr. cit. pag. 828. 
2 Garraud, Obr. cit., pag. 827, n. 618. 
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de haver a satisfação passa aos herdeiros dos offendidos.” Aliás Garofalo e 

Fioretti se referem como cousa fóra de duvida a essa transmissão de 

direitos da victima e de obrigações do offensor, aos respectivos herdeiros. 

Nas conclusões do relatorio de Fioretti no congresso de 

anthropologia criminal de 1885 em Roma está incluida a ideia de que a 

acção por perdas e damnos causados pelo delicto só se extingue conforme 

as regras do direito civil.1 

Eis que o cod. penal vigente, art. 70, diz tambem que “a 

obrigação de indemnisar o damno será regulada segundo o direito civil;” e 

ninguem dirá que conforme os principios geraes do direito, a 

indemnisação que devia pertencer á victima innocente não deva pertencer 

aos seus herdeiros, prejudicados pelo erro judiciario. 

E a nossa lei de 1894, art. 74, § 4.º, permittindo a revisão do 

processo do morto, ao mesmo tempo que regulou no art. 84, a 

indemnisação, sem fazer restricção alguma nessas disposições, parece ter 

tido o pensamento que lhe attribuimos. 

Está subentendido que si a revisão se fundar no facto de um 

crime commettido pela justiça, bastam os principios geraes de direito para 

impor a indemnisação aos herdeiros da victima. 

E como neste caso admittil-a e negal-a nos outros?  

Não ha pois outra solução a adoptar sinão a do novo direito 

francez. 

E com a fonte da primeira disposição nesta materia entre nós, 

isto é, do art. 86 do cod. penal vigente foi o cod. penal portuguez, 

observemos com Alvaro Villela quando a este se refere, assim como á 

nova lei de Portugal, de 1896: 

 
1 João Vieira, Cod. Crim. Braz., etc., Recife 1889, pag. 452, n. 156. 
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“A reparação é moral e pecuniaria, ou, em harmonia com as 
expressões que empregamos em outro lugar, 
desaggravadora e indemnisadora. 

“A reparação desaggravadora effectua-se por meio da 
publicação da sentença, em tres dias consecutivos, na folha 
official do governo, pela sua affixação á porta do tribunal da 
comarca do domicilio ou residencia do rehabilitado e do 
daquella em que tiver sido proferida a condemnação e bem 
assim pelo cancelamento do registo criminal.” 

Entre parenthesis, digamos logo, que a reparação moral ou 

desaggravadora não figura no nosso direito. 

Entre nós não se cogita da affixação da sentença na porta do 

tribunal competente; a mesma sentença não é publicada no Diario Official, 

sinão no meio de todas as outras do Supremo Tribunal Federal, que aliás 

no caso pode não ser o tribunal do rescisorio e portanto nenhuma 

publicação haverá; finalmente nenhuma disposição se refere á baixa no 

rol dos culpados, ao cancellamento dos assentamentos da cadeia ou 

prisão ou registos da policia; a não ser que á esta ultima formalidade se 

proceda, por praxe, que desconhecemos, como pode acontecer, attentas 

as disposições communs ou geraes processuaes sobre a materia. 

Encerrado o parenthesis — diz ainda o mesmo autor: 

“A reparação indemnisadora realisa-se pela entrega duma 
quantia em dinheiro paga pela fazenda nacional, quantia que 
represente o justo resarcimento do prejuizo soffrido pelo 
innocente com o cumprimento da pena. Esta especie de 
reparação, que tem de ser sempre requerida pelo 
interessado, ou é arbitraria na propria sentença absolutoria, 
quando no processo haja os elementos necessarios para a 
liquidar, ou é fixada em processo ordinario nos termos do 
direito commum, quando faltem aquelles elementos. 

“Para determinar o seu quantum, póde o tribunal attender 
aos damnos moraes e aos damnos materiaes e tanto aos 
damnos emergentes, como aos lucros cessantes, porque a 
lei emprega as expressões amplas de perdas e damnos e 
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prejuizos, os quaes abrangem todas aquellas especies de 
damnos.”1 

Á excepção do modo de liquidar a indemnisação, tudo mais 

está de conformidade tambem com o nosso direito, pois que o nosso cod. 

penal, art. 86, § 2.º, falla de “justa indemnisação de todos os prejuizos 

soffridos com a condemnação;” e a lei de 1894, art. 84, limita-se á 

referencia á indemnisação garantida pelo art. 86 do cod. penal. 

53. Concluiremos este capitulo, tratando de uma questão 

ventilada por Constantino Castori, a saber, em relação aos effeitos civis 

quaes serão as consequencias do julgamento de revisão e da respectiva 

decisão? 

Elle observa, se no momento em que a causa de revisão é 

declarada admissivel, a causa civil de liquidação não tem tido ainda 

ingresso ou está todavia pendente, é claro que o seu curso será retardado 

e suspenso até á completa decisão do julgamento de revisão. 

Por effeito de um tal remedio extraordinário, as consequencias 

da condemnação penal vêm a ser suspensas, o julgamento penal não 

póde considerar-se definitivamente exhaurido e o art. 4.º do processo 

penal deve ter plena applicação, pois que na hypothese que o 

condemnado seja declarado innocente, a liquidação de damnos ex-delicto 

não poderá ter mais lugar. 

Esta solução de Castori não se adapta inteiramente ao nosso 

direito, como dissemos, em um dos §§ anteriores (n.50), como aliás 

reconhece-o Alimena mesmo, desde que a innocencia do condemnado por 

menoridade, loucura, violencia e caso fortuito, isto é, “a isenção da 

responsabilidade não implica a de responsabilidade civil” (cod. pen., art. 

31). 

 
1 Villella, Obr. cit., n. 82, pag. 382. 
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E mais enérgica era a disposição do art. 11 do cod. crim. 

anterior, conforme a qual “posto que os mencionados não possam ser 

punidos, os seus bens comtudo serão sujeitos á satisfação do mal causado.”1 

“Si ao contrario, nota ainda Castori, o julgamento civil 
definitivo já tinha sido proferido quando graças ao 
julgamento da revisão foi proclamada a innocencia do 
accusado, a este compete o direito de repetir do prejudicado 
os damnos que porventura já houvessem sido satisfeitos.” 

Esta outra opinião obedece aos principios que acabamos de 

estabelecer e portanto não póde ser acceita sinão com aquellas restricções. 

“É verdade, diz elle tambem, que a sentença civil passou em 
julgado, mas é verdade igualmente que a sentença civil é 
exclusivamente fundada sobre os resultados da sentença 
penal que em relação á reparação do damno constituo uma 
presumpção juris et de jure, pelo que é natural, que faltando 
a premissa, falte a consequencia. 

“O remedio extraordinario da revisão impediu que a 
sentença penal se tornasse definitiva e assim como foi a 
sentença penal que constituiu o titulo indiscutivel para a 
liquidação do damno, assim é consequente que reduzido á 
nada um titulo assim originado em virtude do julgamento de 
revisão, se reduzam á nada todas as decisões que foram a 
consequencia delle. 

“Seria pois uma verdadeira e propria acção do indebito a que 
o condemnado julgado mnocente exercitaria contra aquelle 
que pelo crime erroneamente a elle attribuido (imputado) 
soffreu prejuizo.” 

Tambem não se accommoda em absoluto ao nosso direito 

semelhante solução. 

O nosso cod. penal diz: 

“ ‘Art. 69. A condemnação do criminoso, logo que passe em 
julgado, produzirá os seguintes effeitos: 

“ b) a obrigação de indemnisar o damno.’ 

 
1 Constantino Castori, no Completo Trattato de Cogliolo, Milano, 1888-90, 2.º vol., parte 
IV, pag. 553; Alimena, Dell’Imputábilità, 1896. 2.º vol., pag. 115. 
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“Diante desta disposição é inutil uma nova sentença para 
fazer condemnar o réo pelo juiz civil, e a elle cabe apenas 
liquidar e executar a condemnação criminal, cuja sentença 
não exprime a obrigação geral e abstracta que já está na lei, 
mas a pessoal que se concretisou no réo ou condemnado.”1 

Ainda mesmo nesta hypothese, o damnificado poderia 

excepcionar contra, a acção do indebito movida pelo innocente, si a 

decisão da revisão se baseiasse nos referidos casos. 

A rasão peculiar além das disposições citadas é que pelo nosso 

direito as acções são independentes uma da outra, como resulta 

claramente dos arts. 31 e 70 do cod. penal e da lei n. 261 de 3 de 

Dezembro de 1841 que diz: 

“Art. 68. A indemnisação, em todos os casos, será pedida 
por acção civil, ficando revogado o art. 31 do codigo criminal 
e o § 5.º do art. 269 do codigo do processo. Não se poderá, 
porém, questionar mais sobre a existencia do facto e sobre 
quem seja o seu auctor, quando estas questões se achem 
decididas no crime.” 

Portanto, sem applicação ao nosso direito e só para illustração 

da materia theoricamente considerada, são as ultimas observações do 

citado auctor, insistindo nas suas soluções que por isso não parecem 

muito liquidas, mesmo em face do direito positivo italiano.  

“Não valeria objectar, conclúe elle, que não podendo uma 
sentença civil re judicata ser impuguada sinão com o 
remedio extraordinario da revista ou cassação, o caso não 
póde ser comprehendido em nenhum dos figurados do art. 
494 do cod. de proc. civil. Ha a observar em primeiro lugar 
que o art. 494 não póde ser invocado para resolver a 
presente questão. Desde o momento em que a lei reconhece 
na sentença de condemnação um titulo indiscutivel para a 
liquidação do damno, sem que seja licito ao condemnado 
provar a sua innocencia, é logicamente necessario concluir 
que si este titulo se reduz a nada por effeito da revisão, a 
sentença civil sobre elle fundada deve tambem reduzir-se a 
nada e isto sem necessidade que o condemnado pelo damno 
tenha provimento por via de cassação contra a sentença 
civil. 

 
1 João Vieira e outros, — “Projecto de codigo penal substitutivo” ao de n. 176 de 1897, 
na Camara dos Deputados, “Exposição de motivos”, pag. 7, I. 
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“Em segundo lugar, porém, é obvio relevar que a especie ao 
menos por analogia poderia ser comprehendida na 
disposição contida no n. 2.º do art. 494, desde que é 
evidente que o juiz civil tem liquidado os damnos sobre um 
documento (sentença penal) successivamente (graças ao 
julgamento de revisão) declarado falso, quer dizer, não 
conforme á verdade!”.1 

XI. Casos anomalos de revisão 

54. Do mesmo modo que outr’ora, talvez até mesmo o 

começo deste seculo, se confundia a graça com a revisão, assim tambem 

se tem confundido com esta a revista ou cassação. A nossa lei da revista 

de 1828, que temos citado, inseria nos casos de cassação, um que 

poderia ser qualificado como de revisão, porque permiltia que a victima do 

erro judiciario, ainda depois de cumprir a pena, pudesse recorrer, si 

quizesse mostrar a sua innocencia. 

Mas, a Constituição Federal é que deu entrada no nosso direito 

a um instituto importantissimo que, póde-se dizer, é puramente 

republicano no Brazil, porque nada tinhamos na legislação anterior á 

Republica que se assemelhasse a esse instituto. 

Foi esse instituto da revisão dos processos findos, por 

sentença com força de cousa julgada, da revisão das condemnações 

criminaes ou penaes. 

A Constituição diz: 

“Art. 81. Os processos findos, em materia crime, poderão 
ser revistos, a qualquer tempo, em beneficio dos 
condemnados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar 
ou confirmar a sentença. 

“§ 1.º A lei marcará os casos e a fórma de revisão etc...” 

 
1 Constantino Castori, Obr. cit., 2.º vol., part. 4.ª, pag. 554, n. 83, apud Cogliolo, 
Completo Trattato etc. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

180

Portanto, o legislador constituinte nessa disposição mandou 

que uma lei marcasse os casos e a fórma do recurso de que ora nos 

occupamos. 

Ainda antes da promulgação da nossa lei basica, o decreto do 

Governo Provisorio n. 848, de 11 de outubro de 1890, que organizou a 

Justiça Federal, isto é, que apparelhou a legislação necessaria para que a 

Justiça Federal pudesse funccionar normalmente, assim que fosse 

publicada a mesma Constituição, regulamentou mui parcamente aquelle 

decreto, como se vê do seu art. 9.º n. III, o instituto em questão. 

Ponho de parte neste ponto o regimento do Supremo Tribunal 

Federal, já depois da Constituição, de 8 de agosto de 1891, pois que o seu 

objecto deve ser e é antes a pratica formalistica do recurso do que os fins 

visados pela mesma Constituição e que só devem ser preenchidos ou 

attingidos pela lei. 

Mais tarde, finalmente, a lei n. 221, de 20 de novembro de 

1894, consagrou-lhe novas disposições na materia de que tratam os seus 

arts. 54, VIII, 74 e 84. 

Assim é que as disposições destes artigos da nova lei de 1894 

podem ser consideradas como se constituissem uma lei organica da 

Constituição neste ponto, isto é, relativamente ao objecto do seu art. 81. 

Mas, preciso fazer uma observação preliminar antes que 

procuremos demonstrar como essas disposições da lei de 1894, além de 

serem inconstitucionaes, são inconvenientes e até mesmo muito 

lacunosas, apezar de casuisticas, como são. 

A lei de 1894, apesar de tão nova, certamente não modelou as 

disposições que estabeleceu sobre a revisão pelos codigos modernos, 

inclusive o do Japão, pelas legislações estrangeiras contemporaneas, nem 

consultou os ensinamentos da sciencia sobre tal instituto. 
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Precisamos, porém, fazer uma observação preliminar, como 

dissemos antes de mostrar a inconstitucionalidade das citadas disposições 

da lei de 1894, unica a que nos referiremos, por ser a mais nova e a mais 

importante, tendo quasi substituido neste ponto integralmente e decreto 

do Governo Provisorio, a que tambem alludi, e alterado o mesmo 

regimento do Supremo Tribunal. 

A observação que temos a fazer é esta. 

Não se podem confundir o recurso de graça, o de cassação ou 

de revista e o de revisão, são tres recursos distinctos. 

Não precisamos dizer que o recurso de graça é attributo do 

poder soberano ou supremo, que é discricionario no uzo, ou concessão 

delle, conforme lhe apraz; o recurso de cassação, que chamavamos de 

revista é parallelo ao de revisão, é o recurso que tem por objecto fazer 

annullar erros de direito; o recurso de revisão tem por fim fazer annullar 

uma causa com sentença passada em julgado ou fazel-a julgar de novo, 

quando no julgamento primitivo, que constituo objecto da revisão, houve 

erro de facto. Portanto, são recursos absolutamente distinctos. 

Estabelecidos estes preliminares, passamos a mostrar como 

são inconstitucionaes algumas das disposições do art. 74 da lei de 1894 

quando regalou semelhante instituto. 

A lei estabelece os casos chamados classicos e os casos 

considerados não classicos do recurso de revisão dos processos findos. 

Mas depois de ter feito isso e de modo incompleto e 

defeituoso, como veremos depois, no seio, por assim dizer, pelo menos no 

mesmissimo art. 74, das disposições em que estabelece as causas ou os 

casos legitimos de revisão, estabeleceu tambem ou accumulou, não só 

casos de cassação, que nós chamavamos de revista, como até verdadeiros 

casos de appellação! 
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Assim a lei diz: 

“Art. 74. A revisão dos processos criminaes, findos, de que 
trata o art. 9.º n. III do decreto n. 848, de 1890, estendesse 
aos processos militares e será regulada do modo seguinte: 

§ 1.º Tem lugar a revisão: 

1.º quando a sentença condemnatoria for contraria ao texto 
expresso da lei penal; 

2.º quando no processo em que foi proferida a sentença 
condemnatoria não se guardaram as formalidades 
substanciaes de que trata o art. 301 do Codigo do Processo 
Criminal. 

§ 6.º Si verificar (o Supremo Tribunal) que no processo 
revisto não foram guardadas as fórmulas substanciaes, 
limitar-se-ha a julgar nullo o mesmo processo.” 

Os casos do § 1.º n. 1 e do § 6.º do art. 74 da lei que 

acabamos de vêr são claramente casos de cassação ou de revista. 

Deixamos de citar tambem o n. 6.º do mesmo § 1.º, porque o 

caso nelle figurado não é muito claro. 

Agora o caso do n. 2 do referido § 1.º, que tambem vimos, é 

caso simplesmente de appellação, bastando para isso vêr a disposição 

citada do codigo do processo criminal que não diz absolutamente quaes 

são essas formalidades a que ella allude e presuppõe que o codigo trata 

dellas, quando cita a sua disposição, que é a seguinte: 

“Art. 301. Das sentenças proferidas pelo jury, não haverá 
outro recurso sinão o de appellação para a relação do 
districto, quando não tiverem sido guardadas as fórmulas 
substanciaes do processo, ou quando o juiz de direito se não 
conformar com a decisão dos juizes de facto, ou não 
impuzer a pena declarada na lei.” 

Vê-se que essa disposição do codigo do processo apenas 

contém, entre os tres casos de appellação que estabelece, o que foi 

aproveitado pela lei de 1894, mas sem definil-o como ella suppõe e 
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justamente todos tres casos como de appellação e só de appellação, não 

sendo mesmo de revista pelo direito anterior ao da Republica. 

Basta citar essa disposição para o fim que aqui temos em vista. 

Pensamos que a lei não podia estabelecer taes disposições, á 

vista do principio cardeal constitucional da dualidade da magistratura, 

bem expressa, si se confrontar os arts. 55 a 62 sobre o poder judiciario da 

União e relações quasi negativas ou muito excepcionaes com o poder 

judiciario local, com os arts. 63 a 66 que garantem, sinão a soberania, a 

autonomia dos Estados. 

Si a Constituição limitou-se a delinear o plano da 

administração da justiça federal, a organizar o poder judiciario da União, 

estabelecendo simplesmente naquelles outros artigos a autonomia dos 

Estados isto é, a sua independencia para organizar o seu Governo e entre 

os poderes deste o seu poder judiciario, a lei ordinaria, como é a citada, 

não podia absolutamente fazer do Supremo Tribunal Federal, que é quem 

julga já, por excepção constitucional, um simples, commum e ordinario 

tribunal de terceira instancia relativamente aos tribunaes locaes e 

estadoaes de segunda instancia. 

Infelizmente foi isto que a lei fez, pois auctorisou o Supremo 

Tribunal Federal a tomar conhecimento de verdadeiros recursos de 

appellação e julgal-os em causas já julgadas em gráo de appellação pela 

justiça local do Districto Federal e dos Estados, em causas, cujas 

sentenças sobre appellações, anteriores dos tribunaes competentes já 

teem força de cousa soberanamente julgada, conforme leis de 

organisação judiciaria local, cuja obediencia a propria União deve manter, 

como mantém as suas; podendo tudo isto tornar-se uma origem seria de 

conflictos entre ella e os Estados em uma esphera onde só deve reinar a 

paz e o respeito mutuo. 
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Depois o Supremo Tribunal não póde julgar mesmo os 

recursos de cassação ou revista interpostos em causas de competencia 

das justiças locaes e dos Estados, isto é, a lei ordinaria não lhe póde 

attribuir tal funcção, por isso que os mesmos Estados autonomicamente 

podem organizar completamente o seu apparelho judiciario e estabelecer 

assim cortes ou tribunaes supremos de justiça como tivemos ao tempo da 

monarchia para a revista ou cassação das sentenças. 

Mas, em face da Constituição, uma lei ordinaria não póde dar 

essa attribuição sobre os Estados ao Supremo Tribunal Federal, porque a 

mesma Constituição só attribue ao Poder Judiciario Federal a revisão de 

sentenças findas, isto é, o recurso propria e exclusivamente de revisão e 

não de cassação. 

De modo que é uma organisação hybrida esta em que o 

Supremo Tribunal Federal constitue-se uma terceira instancia dos 

tribunaes locaes, quer do Distrícto Federal, quer dos Estados. 

É uma organisação hybrida ainda á vista da Constituição, art. 

60, § 1.º, por cuja disposição “é vedado ao Congresso commetter 

qualquer jurisdicção federal ás justiças dos Estados,” o que acontece 

mandando o Supremo Tribunal aos tribunaes dos Estados que julguem de 

novo como revisores causas annulladas em cassação ou revista. 

Por igual, o nosso estatuto politico, no art. 62, declara 

expressamente que  

“as justiças dos Estados não podem intervir em questões 
submettidas aos tribunaes federaes, nem annullar, alterar, 
ou suspender as suas sentenças ou ordens. 

“E, reciprocamente, a justiça federal não póde intervir em 
questões submettidas aos tribunaes dos Estados, nem 
annullar, alterar ou suspender as decisões ou ordens destes, 
exceptuados os casos expressamente declarados nesta 
Constituição.” 
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Esta disposição está precedida pela do art. 61, que 

estabelecendo excepções, como tambem as faz o art. 59, § 1.º, 

estabelece, entretanto, como regra geral que “as decisões dos juizes ou 

tribunaes dos Estados, nas materias de sua competencia porão termo aos 

processos e ás questões,” o que certamente já não acontece, desde que 

por via de revista ou de cassação a instancia pode ser renovada. 

Ora, na ordem dos recursos que enumeramos e distinguimos, 

graça, cassação e revisão, este é o unico exactamente exceptuado pela 

Constituição, art. 39, III, e art. 81, e por isso só aquelle sobre que póde 

estatuir a legislatura ordinaria federal com caracter de obrigatoriedade, 

inseparavel das leis, por parte dos Estados. 

E ainda por isso não deixa de ser uma solução bizarra essa de 

querer a fortiori fazer do Supremo Tribunal um tribunal de revista ou 

cassação, ou por qualquer fórma constituil-o assim em terceira instancia 

dos tribunaes locaes da União ou dos Estados. 

E depois um tribunal estadoal póde suscitar um conflicto muito 

justo e procedente, deixando de obedecer a taes decisões inconstitucionaes, 

porque não se trata nos casos sobre que ellas versam de revisão de 

processo na conformidade da Constituição, e dizer: vós rescindisteis, por 

exemplo, uma sentença do jury em que o réo interpoz o seu recurso e foi 

desattendido, sendo confirmada a mesma sentença, que passou em julgado, 

que tem força de cousa julgada e contra a qual não havia mais recurso 

algum para nossos tribunaes que já julgaram soberanamente. 

Como ousaes julgar outra vez, sem ser em revisão, mas por 

via de cassação, e até de novo, em gráo de appellação, contra todas as 

maximas de jurisprudencia a cousa soberanamente julgada? 

Nestas condições a lei não póde subsistir, não deve nem póde 

ser mantida, nem respeitada um só momento, nem pelo Supremo 

Tribunal, nem pelo Congresso Nacional, que faz ou corrige de novo o 
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direito, porque, basta dizer, a lei está acima da lei das leis, que é a 

Constituição da Republica.1 

55. Taes anomalias não teriam apparecido na nossa lei de 

1894, se o legislador não si tivesse apegado tão cegamente ás nossas 

condições historicas relativas aos recursos processuaes do velho direito da 

monarchia e por outro lado se tivesse inspirado nos ensinamentos da 

legislação comparada europêa e extra-europêa mesmo. 

Assim o cod. do processo penal do Japão só menciona no seu 

art. 439 casos classicos ou não classicos, mas proprios da revisão, 

conforme o direito moderno. 

E si inclue como um delles o alibi, isto póde reentrar nos 

outros casos typicos, não parecendo uma anomalia. 

Boissonade que reproduz o caso no art. 582, n. 3.º do seu 

projecto justifica bem a especie, fazendo estas observações que vamos 

destacar do seu commentario. 

Attendemos assim a originalidade de um dos casos especiaes de 

revisão pelo direilo japonez e á importancia e variedade de hypotheses que elle 

póde apresentar conforme as interessantes explicações do insigue auctor. 

O caso previsto no 3.º alinea do nosso artigo (art. 582) não 

está na lei franceza; mas, é duma equidade manifesta: o erro de facto 

não é menos evidente que nos casos precedentes. 

Um dos meios de defeza mais efficazes para um accusado é o 

que se chama alibi, a prova de que elle estava em outro lugar. 

Os esforços dos accusados e dos seus advogados para provar 

o alibi são frequentes, e nem sempre com exito. 

 
1 Vid. Discurso do auctor, na Camara dos Deputados, Diario do Congresso Nacional n. 
102 de 22 de Outubro de 1898, pag. 1514. 
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Ha aliás crimes ou delictos que não sendo de natureza a 

referir-se a um lugar mais do que a um outro, como v. g. a falsidade, não 

darão occasião nem a este meio de defeza, nem a este caso de revisão; 

mas, o homicidio, o furto, o incendio, o crime de insurreição e uma 

multidão doutros, sendo commettidos materialmente em um lugar 

determinado na accusação, este lugar figura nas circumstancias 

sustentadas na accusação. 

Si pois o accusado prova que no dia do crime elle estava em 

um outro lugar que aquelle que é determinado na accusação, é claro que, 

não podendo ser o auctor do facto incriminado, elle deveria ser absolvido. 

Supponhamos agora, quer que o accusado não tenha invocado o 

alibi, por ignorancia do seu direito, por esquecimento da coincidencia do dia em 

que estava ausente, ou por um orgulho desarrasoado que o determina a não se 

defender, quer elle não tenha podido justificar esse alibi, por falta de 

testemunhas ou outras provas; mais tarde, a prova do seu alibi é encontrada: 

ella resulta não de testemunhos que poderiam ser complacentes, mas de peças 

authenticas constatando a sua presença no mesmo dia em um outro lugar; é, 

ao mesmo tempo, a prova da sua innocencia. 

A lei ajunta, com razão, que é mister que este lugar esteja 

assás afastado do lugar da infracção para que o condemnado não tenha 

podido ser o auctor da mesma infracção. 

Si o dia e a hora do crime e o dia e a hora da presença do 

condemnado em outro lugar são conhecidos, será ainda mais facil verificar 

esta impossibilidade segundo a distancia. 

Ha ahi uma questão de facto mais ou menos facil de apreciar. 

Si os dous lugares se acham na mesma cidade, ou a uma 

distancia que possa ser franqueada em um dia, em relação aos meios 

possiveis de transporte, será necessario conhecer exactamente a hora do 
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crime e da presença do condemnado fóra deste lugar para que elle seja 

admittido ao beneficio da revisão; si, ao contrario, a distancia não póde ser 

vencida em um dia, bastará que o alibi no dia do crime seja constatado. 

Poderia mesmo acontecer que, sem conhecer exactamente o 

dia da infracção, só ponde ser conhecido approximativamente: sabe-se, 

por exemplo, que ella não podia remontar além de um certo dia, nem ser 

posterior a um outro dia, o que dá um periodo que se póde chamar 

suspeito;1 neste caso basta que o alibi coincida com um dia do mesmo 

periodo, si a distancia for tal que o condemnado não tenha podido vencel-

a durante a parte deste periodo que tem precedido o dito dia, nem 

durante aquella que o tem seguido. 

Um exemplo fará comprehender esta ultima hypothese, que é 

delicado. 

Um assassinato commettido em Tokio foi descoberto a 25 de 

Janeiro; não se sabe exactamente o dia, mas sabe-se que elle não remonta 

além de cinco dias antes da descoberta do crime, porque a victima fora vista 

a 20 de Janeiro; por outro lado, o estado do cadaver prova que a morte 

remonta a dous dias, pelo menos, a 23 de Janeiro ou antes. O periodo 

suspeito é pois de quatro dias (23, 22, 21 e 20 de Janeiro). 

O condemnado prova, muito tarde, que estava em Nagasaki a 

22 de Janeiro; si o crime tem tido lugar a 20 (a época a mais afastada 

possivel) o condemnado não podia de 20 a 22 ir de Tokio a Nagasaki; si o 

crime teve lugar a 23 (a época mais approximada), o condemnado não 

podia vir de Nagasaki a Tokio. 

Este exemplo prova que um dos dias póde não ser 

exactamente determinado, sem que por isso o beneficio do alibi fique 

impedido. 
 

1 A expressão “tempo suspeito” já está consagrada, em materia de fallencia, para indicar 
o periodo durante o qual os actos do fallido são expostos a ser annnllados como factos 
praticados em fraude dos credores. (Vid. Cod. Comm. fr., art. 446 a 449). 
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Si se tratasse dum accusado invocando o alibi, no plenario, o 

raciocinio seria o mesmo. 

Verosimilmente será o dia da infracção, que não será 

exactamente sabido; porque, do momento em que se exige a constatação 

authentica da presença do condemnado em um lugar determinado, o 

mesmo acto deverá mencionar o dia, si não a hora, desta presença. Como 

exemplo destas constatações, nós citaremos um acto administrativo 

assignado diante do maire ou diante do prefeito, um acto de processo 

assignado no cartorio pela parte, ou uma notificação feita pelo escrivão 

em sua propria pessoa. 

A constatação da presença em uma administração (repartição 

ou estação) publica, onde a pessoa era empregada, poderia ter a mesma 

força, si fosse de uso nessa administração constatar as presenças muito 

regularmente e dum modo que não permittisse a fraude. 

Deve notar-se que a lei exige que o acto tenha sido redigido 

ou passado em um outro lugar que não o da infracção, no mesmo tempo e 

em presença do condemnado. 

Sua presença não é pois constatada por testemunhas, mas de 

visu, pelos olhos mesmos do official publico, e não seria permittido fundar 

o pedido de revisão sobre um acto que tivesse sido redigido fóra de 

tempo, mesmo si o official declarasse, de memoria, que o condemnado 

estava diante delle, tal dia, porque esta lembrança poderia ser erronea ou 

complacente; não seria mais do que um testemunho ordinario com seus 

perigos; a lei não o admitte.1 

56. Tambem quanto ao direito europeo, é escusado dizer que, 

ao menos, em geral, as legislações não contém as anomalias notadas na 

nossa lei, apezar do facto que tambem já temos notado de restringirem 

 
1 Boissonade, Projet de code de procedure criminelle pour l’empire du Japon, Tokio, 
1882, art. 582, n. 5.º, pags. 851 e 865 n. 745, III cas. 
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muito algumas o uso da appellação e o supprimirem mesmo em certos 

casos. Tomaremos aqui para exemplos as que se acham nestas condições, 

como são as da Austria e da Allemanha. 

Nós já tivemos occasião de nos referir ao direito austriaco 

sobre a revisão. 

O cod. de processo penal austriaco resume e enumera os 

casos typicos de revisão na disposição seguinte: 

“Art. 353. O individuo condemnado por uma decisão, tendo 
força de cousa julgada, poderá pedir a reabertura (revisão) 
do processo, mesmo depois de ter soffrido sua pena. 

“1.º Quando fôr provado que a sua condemnação foi 
determinada pela falsificação duma peça, por um falso 
testemunho, por corrupção ou qualquer outro facto punivel 
commettido por um terceiro; 

“2.º Quando o condemnado allegar novos factos, ou novos 
meios de prova que, sós ou juntos ás provas anteriormente 
feitas, forem de natureza a importar sua absolvição ou uma 
condemnação á uma pena menor; 

“3.º Ou quando duas ou mais pessoas tiverem sido 
condemnadas por decisões differentes, que comparadas 
entre si, assim como os factos que lhes servem de 
fundamento, se deverá necessariamente reconhecer a 
innocencia duma ou mais destas pessoas.” 

Eis os casos geraes, ordinarios de revisão conforme a 

legislação austriaca. 

Não nos parece que ella contenha casos anomalos. 

Apenas, excepcionalmente, porque faz referencia para excluir, 

em termos, as condições do texto acima transcripto, notamos est’outra 

disposição collocada no principio do seguinte artigo: 

“Art. 362. A Côrte de Cassação é auctorisada 
extraordinariamente, depois de ter ouvido o procurador 
geral, a ordenar a reabertura do processo no interesse dum 
individuo coodemnado por crime ou delicto, sem ser 
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obrigada a se conformar com as condições indicadas no art. 
353. 

“Ella gosa deste direito nos casos em que duvidas graves se 
levantam sobre a exactidão dos factos servindo de 
fundamento ao julgamento, sem que estas duvidas sejam 
dissipadas pelas pesquizas por ella ordenadas; não 
importando que estas duvidas se levantem: 

“1.º Na deliberação sobre um recurso de cassação ou depois 
dos debates publicos sobre este recurso; ou 

“2.º Na deliberação sobre um relatorio feito conforme o art. 
341, ou emfim 

 “3.º Em um exame das peças feito sobre pedido do 
procurador geral. 

“A Côrte de Cassação póde tambem, nestes casos, proferir 
em seguida um novo julgamento, absolvendo o accusado ou 
applicando-lhe uma pena mais branda (art. 360, alin. 3): 
neste caso a unanimidade de votos e o assentimento do 
procurador geral são necessarios.”1 

Vê-se pelo contexto desse art. 362 que não é um caso anomalo, 

pois que, si quanto ao modo de proceder, elle é um pouco differente dos 

casos ordinarios, geraes de revisão, é certo tambem que rigorosamente elle 

poderia reentrar no n.º 2 do art. 353, tambem citado, referente ás novas 

provas por si sós ou conjunctamente com as anteriores. 

E notemos que o caso é tão pouco estranho que Daguin 

annotando o codigo do processo penal allemão, art. 399, diz que “o codigo 

de instrucção criminal austriaco (art. 353) não admitte a reabertura do 

processo, em favor do condemnado sinão em tres casos, etc.” que são os 

que enumera aquelle art. 353 que acima transcrevemos. 

 
1 Bertrand & Lyon-Caen, Code d’Instruction Criminelle Austrichien traduit et annote, etc. 
Paris, 1875, chap. XX, pág. 172. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

192

                                                

Daguin silencia mesmo sobre o art. 362, objecto da duvida 

que levantamos e o mesmo silencio guardam Bertrand e Lyon-Caen, os 

proprios annotadores do codigo austriaco.2 

Comquanto ambas essas legislações que acabamos de citar 

sejam quasi identicas e constituam por assim dizer um systema sobre o 

instituto da revisão, parece que o legislador do imperio allemão entendeu 

que todos os casos de revisão deviam ser rigorosamente catalogados, sem 

excepções, como a que acabamos de notar no codigo austriaco, como 

podendo constituir um caso anomalo ou improprio. 

Assim o codigo allemão que no seu livro quarto comprehende 

exclusivamente a revisão do art. 399 ao art. 413 inclusive, nada contém 

que auctorise a revisão a não ser na disposição seguinte que enumera 

todos os casos typicos da propria legislação do codigo: 

“Art. 399. Um processo terminado por um julgamento em 
força de cousa julgada será reaberto em favor do 
condemnado: 

“1.º Quando uma peça (Urkunde) produzida nos debates 
(plenario) em seu prejuizo, tiver sido reconhecida falsa ou 
falsificada; 

“2.º Quando uma testemunha ou um perito ouvido sob 
juramento se tiver tornado culpado, scientemente ou por 
negligencia, duma falta dos deveres impostos pelo 
juramento, fazendo um depoimento ou dando um laudo ou 
opinião em seu prejuizo; 

“3.º Quando um dos juizes, jurados ou escabinos1 que 
tiverem concorrido ao julgamento, tiver commettido, na 
occasião do processo, uma falta de deveres do seu cargo de 
natureza a acarretar procedimento criminal e uma 
condemnação á uma pena publica, uma vez provado que 
esta falta não tenha sido provocada pelo condemnado 
mesmo; 

 
2 Daguin, Code de Procédure Pénale Allemand, traduit et annoté, etc. Paris, 1884, art. 
339, not. 3, pag. 209. 
1 Uma especie de vogaes das Juntas Correccionaes, do nosso Districto Federal. 
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“4.º Quando o julgamento criminal for fundado sobre um 
julgamento proferido por um tribunal civil e que esta ultima 
decisão tiver sido infirmada por um outro julgamento 
passado em força de cousa julgada; 

“5.º Quando novos factos ou novos meios de prova forem 
produzidos, que, sós ou approximados das provas 
anteriormente feitas, possam determinar a absolvição do 
accusado ou uma condemnação á uma pena menos forte, 
em consequencia da applicação duma lei penal menos 
severa. Nos processos julgados pelos tribunaes de 
escabinos, não se poderá produzir sinão factos ou meios de 
prova que não eram conhecidos do condemnado ou que elle 
não tinha podido fazer valer, sem que houvesse culpa de sua 
parte desde o processo anterior, ahi comprehendida a 
instancia de appellação.”2 

Vê-se pelo proprio texto que a lei allemã, muito correctamente 

comprehende casos classicos e não classicos, mas, em todo o caso, 

somente os casos typicos da revisão. 

57. Antes de deixarmos o assumpto deste capitulo queremos 

apreciar ligeiramente umas certas vistas theorico-praticas que elle suggere. 

Propondo a abolição do direito de graça, comprehendida no 

projecto da actual Constituição Federal, dizíamos no Congresso 

Constituinte em 1891: 

Sem sahir da esphera da organisação judiciaria e portanto da 

alçada do mesmo poder judiciario, a reforma e o melhoramento da 

legislação podem facultar a adopção de institutos para supprir a abolição 

do direito de graça, como sejam o da sentença condicional, o do 

livramento condicional, o da revisão dos processos, de que trata o art. 58, 

n. III e o art. 80 do projecto e em summa o mesmo se obterá pela 

organisação de um systema de repressão regular e racional.1 

 
2 Daguim, Cod. de proc. pen. cit., art. 399 e notas, pag. 208. 
1 Discurso do auctor em 28 de Janeiro — Annaes do Congresso Nacional-Constituinte, 
Imprensa Nacional, 1891, 2.º vol. App. pag. 53. 
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Agora vemos a ideia mais amplificada pela conversão da graça 

na revisão ou antes servindo esta como de meio ou instrumento de 

exercicio ou funcção dos alludidos institutos modernos de graduação e 

execução das penas. 

A theoria, que é engenhosa e revela certa originalidade nos 

detalhes dos seus variados aspectos, figura na obra interessante de Alvaro 

Villela que tanto temos citado. 

Em resumo essa opinião consiste em que pela desintegração 

da graça, que é um instituto decadente e pela integração scientifica da 

revisão, o perdão hoje outorgado pela graça será substituido pela revisão 

seguida de liberdade definitiva ou condicional, a reducção ou minoração 

da pena, concedida pelo mesmo meio da graça será convertida na 

sentença indeterminada com revisões periodicas como meio de execução; 

finalmente a commutação, ainda operada pela graça se transformará num 

processo de revisão tendente à melhor adaptação do meio repressivo ao 

caracter do delinquente. O insigne autor desenvolve e justifica longamente 

estas theses e os problemas correlatos. 

Sobre o primeiro ponto, destacamos as conclusões das 

observações respectivas: 

Uma vez entregue ao poder judiciario a missão de conceder a 

liberdade condicional, deverá elle proceder revisionalmente, tornando a 

analysar os factos de que resultou a condemnação, apreciando todos os 

dados em que se baseia o pedido ou a proposta de liberdade condicional e 

procedendo a todas as diligencias necessarias para proferir um julgamento 

que, sem offender o direito individual, respeite o interesse collectivo. 

Nem nisto ha innovação alguma, pois já de modo revisional 

procede hoje o poder executivo ao conceder a liberdade condicional. 
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É caracteristico o que entre nós estabelece o decreto 

regulamentar daquella concessão, de 16 de Novembro de 1893.1 

Este diploma, declarando, em harmonia com a lei de 6 de 

Julho do mesmo anno, que a liberdade condicional será concedida 

mediante proposta feita ao ministerio dos negocios da justiça pelos 

directores dos estabelecimentos penaes, em que cumprirem sentença os 

respectivos condemnados, determina que as propostas devem ser 

instruidas com certidões do corpo de delicto directo e indirecto, dos 

quesitos e respostas do jury e da sentença, e acompanhados do 

informações que constituam, digamos assim, a historia do criminoso 

desde os seus costumes e procedimento anteriores ao delicto até ás 

ultimas manifestações da sua regeneração, para determinar, 

approximadamente, o poder da energia perversa determinante do delicto, 

e, portanto, aquilatar o exito com que lhe poderá ser concedida a 

liberdade condicional. Em ultima analyse, pois, póde dizer-se que a graça-

perdão encontra um substitutivo vantajoso na revisão seguida de 

liberdade definitiva ou condicional.1 A consequencia a que tambem chega 

o illustre auctor comparando a graça reducções ás revisões periodicas do 

processo é a seguinte: Em face de tudo o que deixamos dito neste 

numero, é fecil concluir que defendemos a applicação do principio da 

sentença indeterminada a todos os criminosos que representem um perigo 

para a sociedade e para quem se julgue necessaria a imposição duma 

pena privativa da liberdade. 

É evidente que a admissão de tal principio inutiliza o direito de 

graça como meio de reduzir penas aos condemnados, assim como inutiliza 

a detenção supplementar como instituição penal independente para 

ampliar a segregação do criminoso, quando se julgue perigosa a sua 

reintegração social ao fim do cumprimento da pena imposta na sentença 

 
1 Collecção de Diplomas Diversos expedidos pelo Ministerio da Justiça, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1895, pag. 25. 
1 A. Villela, Obr. cit. n. 20, pag. 193. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

196

                                                

condemnatoria, e dá base scientifica, regularidade organica e efficacia 

social ao exercicio da liberdade condicional. 

É evidente que as deliberações periodicas ou extraordinarias, 

indispensaveis para a realisação pratica da sentença indeterminada e 

naturalmente pertencentes ao poder judiciario, constituem verdadeiras 

revisões do processo de condemnação, tendentes a averiguar o gráo de 

adaptabilidade ou inadaptabilidade do condemnado ao meio social. É 

evidente, por ultimo, que semelhante emprego da revisão a transforma 

afinal num verdadeiro substitutivo da graça e apparece como um 

elemento organico da sua integração scientifica.2 

Finalmente, sobre o terceiro ponto questionado, o mesmo 

auctor conclúe assim, referindo-se á graça-commutação que póde ainda 

ser substituida pela revisão: 

E assim a substituição da pena, porque envolve uma alteração 

da sentença condemnatoria, deve ser exclusivamente attribuida ao poder 

judiciario; porque se baseia na accommodação do meio repressivo ao 

caracter do delinquente, tanto se justifica a favor como contra o 

condemnado; finalmente, porque suppõe a incongruencia da medida penal 

applicada com a capacidade criminosa do delinquente, deve resultar como 

um corollario da revisão do processo condemnatorio. 

Notaremos ainda que, nestes termos, a substituição da pena 

imposta a um criminoso póde evidentemente integrar-se na instituição da 

sentença indeterminada, considerando-se então como um effeito d’alguma 

das revisões periodicas ou extraordinarias.1 

Concordamos, com o illustre auctor na importancia e no 

alcance dos modernos institutos penaes a que allude e cujo 

funccionamento convencerão praticamente que certos axiomas tidos como 

 
2 Villela, Obr. cit. n. 21, pag. 215. 
1 Villela, Obr. cit. n. 22, pag. 222. 
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taes mesmo até agora se tornaram simples ficções,  de realidades que 

eram, diante da sciencia nova. 

Assim em outro lugar e occasião, defendendo o nosso projecto 

de cod. penal de 1893, diziamos com Pedro Dorado o seguinte: 

O aphorismo nullum crimen sine lege considerado 

universalmente como incontestavel, realisou no momento de sua 

applicação um verdadeiro progresso, oppondo-se ao arbitrio illimitado 

que, no antigo regimen era permittido aos juizes: ora, agora juntamente 

eis que este arbitrio torna a ganhar terreno cada dia com uma força 

verdadeiramente invencivel; o principio que queria a igualdade de todos 

os cidadãos diante da lei attingiu seu fim, que era destruir os privilegios 

injustos de pessoas e custas que existiam outrora: agora se estabelece o 

principio contrario que consiste em individualisar a pena e em levar em 

conta, em sua applicação e para que esta seja justa, a situação do 

delinquente e as circumstancias concomitantes do delicto, considerando- 

se como absurda a pretenção de applicar a todos a mesma pena por 

factos que parecem os mesmos no ponto de vista objectivo: á ideia duma 

pena cuja duração é fixada dantemão se substituo a ideia duma sentença 

indeterminada; á antiga concepção que quer que todo o delicto mereça 

um castigo correspondente, se oppõe a ideia de que todo o culpado deve 

ser o objecto dum tratamento penal adaptado; e o que acontece a 

proposito destas soluções acontece tambem em muitos outros casos.1 

Eis que a sciencia avançando mostra quanto é supersticioso o 

respeito por certos principios de que ainda se procura fazer questão.2 

Mas na materia de que nos occupamos não vamos tão adiante 

como vae o contemporaneo portuguez, sob pena de desnaturarmos o instituto 

da revisão tal qual existe nas mais recentes legislações como é a sua. 
 

1 Revue Internationale de sociologie, 2.º année, n. 9, Septembre 1884 —Pedro Dorado — 
De la responsabilité en matiére de délit et de son extension. 
2 Sobre o novo codigo penal na “Revista da Faculdade de Direito do Recife.” Anuo V, 
1895,  pag. 6. 
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E Giuriati caracterisa o erro judiciario quando a sentença tem 

passado em julgado e não emquanto está pendente a accusação 

emquanto a justiça não tem dito a ultima palavra.3 

E no estado actual do direito, em geral, a funcção da revisão é 

remediar, é curar, é reparar o erro judiciario. 

XII. As Estatisticas sobre a revisão 

58. Entre nós nem é bom fallar de estatisticas na materia de 

que nos occupamos porque ellas não existem. Entretanto vamos 

aproveitar parte da estatistica estrangeira que encontramos na obra de 

Alimena para comparal-a com dados estatisticos, por assim dizer, 

miserrimos do nosso paiz e por elles aferir o instituto, sob um certo ponto 

de vista, concluindo esta parte que é a principal do nosso trabalho. 

Naturalmente para chegar a resultados concludentes, Alimena 

compara os dados provenientes de legislações de typo diverso. 

Assim elle começa pelas legislações mais restrictivas e escolhe 

a estatistica franceza — anterior á reforma de 1895 — e a italiana. 

Eis os resultados da primeira: 

Annos Processos de 
Revisão Annos Processos de 

revisão 
1882 2 1888 0 
1883 0 1889 2 
1884 1 1890 0 
1885 2 1891 3 
1886 0 1892 0 
1887 1 1893 2 

 

Estes dados, concluo elle, provam somente que em doze 

annos houve apenas treze sentenças sobre pedido de revisão, cerca de 

uma por anno.1 

                                                 
3 Giuriati, Obr. cit. pag. 333. 
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Muito mais completa, sem duvida, como diz Alimena, é a 

estatistica italiana, porque dá tambem os resultados definitivos dos novos 

julgamentos, aos quaes a revisão concedida deu lugar. 

Os resultados para julgamentos do jury são os seguintes: 

Processos de revisão 
Annos Processos de Revisão Accusados Condemnados Absolvidos 
1887 1 7 4 3 
1888 3 3 3 - 
1889 0 - - - 
1890 0 - - - 
1891 0 - - - 
1892 1 5 - 5 
1893 1 5 1 4 
1894 1 8 4 4 

 

Não constava revisões de processos por crimes da 

competencia dos tribunaes; na Côrte de Cassação, porém, constava que 

em 1893 tinha havido um recurso e em 1894 cinco.1 

Os paizes, porém, diz ainda Alimena, que têm uma legislação 

que regula a revisão mais largamente, apresentam-nos naturalmente 

dados bem diversos. 

Não obstante, a Austria dá-nos resultados de pouca 

importancia, porque a sua estatistica, não só não recolhe o resultado dos 

julgamentos, como tambem não distingue, ao menos, os casos de revisão, 

a favor do condemnado, dos outros, contra os absolvidos. Como quer que 

seja, porém, eis os dados da sua estatistica: 

Annos Revisões decididas 
1890 189 
1891 203 
1892 234 
1893 257 
1894 285 

                                                                                                                                                         
1 Comptes criminelles, Paris, 1882-93. 
1 Statistica giudiziaria penale per l’anno 1893, Roma, 1895. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

200

Felizmente, porém, a estatistica do imperio allemão dá-nos 

tudo aquillo que de nós se possa desejar, concilie o citado auctor. 

O numero de julgamentos de revisão a favor dos 

condemnados é o seguinte: 

  
1881-

85 
1886-

90 1891 1892 1893 

Tribunaes policiaes ou de escabinos   126 117 96 90 140 
Trib. Terriroriaes ou regionaes e jury 188 211 209 243 263 

Somma totaes... 315 328 305 333 403 
 

Eis agora os resultados definitivos: 

I. TRIBUNAES POLICIAES OU DE ESCABINOS 

  
1881-85   

% 
1886-90   

% 
1891 -  

% 
1892 -  

% 
1893 -  

% 
Absolvição immediata.....           43,4 37,0 42,1 42,8 44,1 

Annull. do primeiro julgamento    42,1 79,8 46,9 48,4 49,4 
Confirm. do primeiro julgamento 12,1 12,4 7,3 6,7 8,6 
 

II. TRIBUNAES TERRITORIAES OU REGIONAES E JURY 

  
1881-85   

% 
1886-90   

% 
1891 -  

% 
1892 -  

% 
1893 -  

% 
Absolvição immediata.....           40,7 37,0 42,1 42,8 44,1 

Annull. do primeiro julgamento    42,1 79,8 46,9 48,4 49,4 
Confirm. do primeiro julgamento 15,1 12,0 9,8 7,5 7,2 
 

III. SOMMA 

  
1881-85   

% 
1886-90   

% 
1891 -  

% 
1892 -  

% 
1893 -  

% 
Absolvição immediata.....           41,8 41,1 45,6 45,6 44,2 

Annull. Do primeiro julgamento    43,1 46,0 44,6 46,9 48,6 
Confirm. Do primeiro julgamento 15,1 12,0 9,8 7,5 7,2 
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Destes dados, se vê, de modo evidente, que a lei mais liberal 

e mais humana dá optimos resultados.1 

Agora vamos apenas registrar os dados exiguos que colhemos 

sobre o nosso paiz. 

Entre nós o instituto de revisão começou a ser praticado em 

1891. 

Na Revista, O Direito, vê-se somente que em 1891 houve 1 

revisão, cujo resultado foi contrario ao recorrente; em 1892 1, a favor; 

em 1893, 1 contra; em 1897, 5 contra e 2 a favor e em 1898, até agora, 

5 contra e 3 a favor. 

Mas, quanto aos annos de 1895, 1896 e 1897, os dados são 

menos exiguos, à vista da publicação official. “Jurisprudencia — Accordãos 

annexos ao relatorio do Presidente do Supremo Tribunal Federal.”2 

Eis o que nós mesmos pudemos organisar: 

Resultado Annos Revisões 
Favoravel Contrario 

1895 33 11 22 
1896 40 21 19 
1897 43 16 27 

 

N. B. No resultado favoravel estão incluidas as decisões, 

attenuando a pena e annullando os processos revistos, com as 

absolutorias; no resultado contrario estão incluidas as decisões julgando 

prejudicadas as revisões por qualquer motivo, com as que foram 

desattendidas ou julgadas improcedentes. 

Não ha calculo possivel de percentagem com os dados apenas 

de tres annos. 

                                                 
1 “Deutsche Justiz-Statistik, Cearbeitet von Neichs-Justisamt,” VII p. 239 -241, apud 
Alimena, Obr. cit., pag. 80, I, II. 
2 Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1897, 2 vols. referentes a 1895-96. 
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O numero de revisões criminaes tende a augmentar muito. 

Assim, é que pelo movimento de autos registrado em 

documentos officiaes o anno passado, consta o seguinte: 

Processos de revisão em 1897: 

Entrados .............................................................52 

Distribuidos .........................................................25 

Julgados..............................................................80 

Em andamento.....................................................61 

A publicação que acima citamos apenas consigna 43 

julgamentos e não 80; talvez por não ter colleccionado todos.1 

Entretanto, resulta que o augmento das revisões é 

extraordinario e será daqui a pouco tempo impossivel ao Supremo 

Tribunal Federal desbastar a mole de autos que lhe fazem subir o Districto 

Federal e os vinte Estados da União para conhecer, não só de revisões, 

como de revistas (cassação), o que constitucionalmente está fora de sua 

orbita. 

Compare-se taes dados com a estatistica allemã e ver-se-ha 

que em 1897 relativa ou proporcionalmente o movimento entre nós é 

maior, porque si aquella em um anno, 1893, accusa o resultado maximo 

de 403 processos, nós tinhamos o anno passado 80 julgados e 61 em 

andamento, ou seja 141 processos. 

É apenas mais da terça parte do que o imperio allemão, mas 

note-se: 

 
1 Relatorio do Dr. Amaro Cavalcanti Ministro da Justiça e Negocios Interiores, Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1898, pag. 178. 
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Quanto á estatistica, que nós não temos dezoito milhões de 

habitantes e a Allemanha, a Alsacia-Lorena inclusive tem 53,782,698 

habitantes, ou o triplo, em Dezembro de 1895 da nossa população.1 

Quanto á legislação, que os paizes de revisão do typo egual ao 

nosso, restringem muito e negam mesmo em certos casos o uso da 

appellação, o que como observaram conforme vimos, Alimena e Garofalo 

fizeram a Allemanha e a Austria alargando excessivamente a revisão (ns. 

1 e 2.) 

Entre nós a revisão já attingio as contravenções e até já houve 

uma, denegada, de “termo de bem-viver;” visto como, no caso não ha 

sentença definitiva, mas simplesmente comminatoria: Revisão-crime n. 95 

de 1895 — Jurisprudencia cit. pag. 217, n. 161. 

XIII. A pratica formalistica da revisão 

59. Muita cousa, por necessidades de methodo, já dissemos 

antes, especialmente nos capitulos VII e VIII, referente á materia de que 

vamos occupar-nos e que não deve ser aqui repetida. 

Está subentendido que o assumpto deste capitulo XIII se 

refere, antes, ou principalmente ao juizo do rescindente, da 

admissibilidade da revisão, do que ao juizo do rescisorio, do merito da 

questão. 

Ou por outras palavras, o que importa mais saber do estudo 

especial que ora fazemos, é como se inicia a revisão, é preparada e 

admittida ou negada; porque si concedida para seguir-se um julgamento 

nos juizos ou tribunaes communs, conforme as regras geraes de direito, 

pouco ou nada ha a notar de especial no caso. 

Entremos na materia. 

 
1 M. Block, Annuaire de l’Economie Politique et de la Estatistique, Paris 1897, pag. 754 e 
772. 
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Percorrendo os textos dos actos que entre nós constituem a 

legislação da revisão, deparamos antes de todo com a Constituição 

Federal da Republica, estabelecendo que “a lei marcará os casos e a fórma 

da revisão” —art. 80, § 1.º 

Essa lei é a de 221 — de 1894, cujas disposições mais 

applicaveis ao nosso assumpto são as que destacamos dos seguintes §§ 

do seu art. 74: 

“§ 3.º Em todo o caso, a prova dos factos allegados na 
revisão deve resultar necessariamente de sentença 
prejudicial, em que taes factos estejam reconhecidos. 

“A prova novamente exhibida será sempre confrontada com 
as que SERVIRAM de base á condemnação, para que o 
tribunal possa apreciar o valor relativo de cada uma. 

“§ 4.º Quando já fôr fallecida a pessoa, cuja condemnação 
tiver de ser revista, o tribunal nomeará um curador que 
exerça todos os direitos do condemnado. 

“§ 8.º Na revisão serão observadas quaesquer outras 
disposições do decreto n. 848 de 1890 e o processo 
estabelecido no Regimento interno do Supremo Tribunal 
Federal, na parte não alterada pela presente lei.” 

Antes de tudo devemos dizer que na segunda parte do § 3.º, 

acima transcripto, a expressão em italico — serviram — não está na lei 

onde se lê — servirem — sem duvida, por erro de copia ou impressão, tal 

é a falta de sentido que resultaria do emprego desta ultima. 

O novo Decr. n. 3084 — de 5 de Novembro de 1898 scindiu a 

citada disposição e collocou cada uma de suas duas partes em artigos 

differentes, quando consolidou-a, mas escapou-lhe tambem a incorrecção 

do termo.1 

 
1 Consolidação das Leis Referentes á Justiça Federal, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1899, Part. Seg., art. 345, § 5 º e art. 346. 
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Feita esta nota, temos de assentar que os textos transcriptos 

da lei n. 221 á que allude a Constituição são os que se referem mais 

immediatamente á pratica formalistica da revisão. 

Entretanto dentre elles o § 8.º do art. 74 revigora de modo 

geral o Dec. n. 848 de 1890 e o Regimento interno do Supremo Tribunal 

Federal. Ora, precisamente nesse decreto e maximè no citado Regimento 

figuram disposições com o mesmo caracter. 

Assim é que o Decr. cit. diz no seu art. 9, n. III: 

“§ 5.º A revisão será provocada por petição instruida com a 
certidão authentica das peças do processo e mais 
documentos, que o interessado queira juntar, 
independentemente de outra qualquer formalidade. 

“6.º O Supremo Tribunal poderá exigir do juiz ou tribunal 
recorrido os documentos ou informações e mais diligencias 
que julgar necessarias para o descobrimento da verdade.” 

O Regimento citado é que no cap. VIII do seu titulo III 

estabelece de modo explicito as formalidades a observar no processo do 

tribunal, quanto á revisão das causas criminaes. 

Essas disposições foram consolidadas com as dos outros actos 

relativos á revisão em geral na citada Consolidação das leis da respectiva 

justiça; mas esta, como devia ser, não fez mais do que reproduzir 

aquelle.1 

E pois como o Regimento do tribunal é o assento principal da 

materia sobre o respectivo texto, confrontando-o com o Decr. n. 848 e a 

Consolidação, fazemos as nossas observações concernentes á pratica do 

recurso; examinando si os differentes textos mandados observar, em 

termos, e de modo geral, pela lei n. 221, são harmonicos entre si e em 

relação á ella e no caso de antinomia qual delles deve prevalecer. 

 
1 Consolidação cit., Part. Seg., arts. 345 a 348. 
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Como preliminar, devemos fazer uma observação geral e é 

que contra a disposição do § 6.º do art. 9.º n. III, do cit. Decr. n. 848 

nada ha a dizer, quando manda que o Supremo Tribunal poderá exigir do 

juiz ou tribunal recorrido os documentos ou informações e mais diligencias 

que julgar necessarias para o descobrimento da verdade. 

Entretanto, a disposição á essa cerrespondente ou parallela do 

§ 7.º do art. 104 do Regim. interno do Supremo Tribunal parece que é 

menos liberal, quando tratando de execução de diligencia ordenada ex-

officio, a torna dependente do pagamento de despezas, conforme se vê do 

respectivo texto nas palavras que vamos griphar: 

“§ 7.º No caso de não estar a petição informada pelo juizo 
ou tribunal da condemnação, ser-lhe-ha remmettida por 
despacho do relator, aflm de que, fazendo juntar as 
certidões e traslados do processo requeridos, preste os 
esclarecimentos necessarios, observando-se as duas 
seguintes disposições: 

“a) si a petição fôr acompanhada de documentos originaes, 
estes serão remettidos ao juizo ou tribunal informante por 
copia, que o secretario do Supremo Tribunal authenticará; 

“b) as certidões e traslados dos autos serão passados 
GRATUITAMENTE quando requeridos pelo ministerio publico 
ou pelos réos notoriamente pobres.” 

No cap. VII, n. 38, referindo-nos a custas preferimos o nosso 

direito positivo a outros na materia, fallando in jure constituto. 

In jure condendo somos mais liberaes. 

Conforme o actual direito francez, as custas na instancia da 

revisão são adiantadas pelo auctor até à sentença da admissibilidade; 

para as custas posteriores á esta sentença, o adiantamento é feito pelo 

Thesouro. Elias são afinal supportadas pelo auctor na revisão si elle 

naufraga. 
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Quando elle triumpha, ao contrario, e que a revisão é 

proferida, estas custas ficam a cargo do Estado ou do verdadeiro culpado 

quando intervém uma condemnação contra este ultimo — cod. de inst. 

crim. fr., art. 446, §§ 6 e 7.1 

Estas disposições garantem bem o reembolso das despezas, 

mas difficultam muito o uso do recurso. 

No direito portuguez não vemos a questão esclarecida. 

Apenas com relação a pedido documentado de revisão, diz 

Alvaro Villela: 

“A necessidade absoluta de documentar o pedido de revisão 
não nos parece justificavel. Nem só de documentos podem 
constar os factos demonstrativos da innocencia do 
condemnado e, por isso, a prova documental não deve ser a 
unica permittida para verificar a admissibilidade do pedido 
de revisão. Ao tribunal do rescindente deve caber a 
faculdade de recorrer a todos os meios de prova que julgue 
convenientes para o exercicio consciencioso da sua funcção. 
Nem faça duvida a categoria superior do tribunal, pois, 
quando elle não pudesse proceder directamente ás 
investigações necessarias, incumbiria a tribunaes inferiores a 
missão de as effectuar.”2 

60. Feitos estes ligeiros reparos vejamos as formalidades 

concernentes ao processo de revisão. 

O citado Regim., de accordo com o Decr. n. 848, n. III, § 5.º, 

mas de modo mais rigoroso, além de minucioso, como aliás devia ser, 

inicia a exigencia daquellas formalidades assim: 

“Art. 103. O Tribunal procederá á revisão dos processos 
findos em materia crime, á vista de petição 
SUFFICIENTEMENTE instruida, do condemnado ou seus 
representantes legaes, de qualquer pessoa do povo ou do 
Procurador Geral da Republica. (Const., art. 81, § 1.º e 
Decr. n. 848, art. 9.º, III).” 

 
1 Garraud, Précis cit., n. 615, IV, pag. 824. 
2 Villela, Obr. cit., pag. 376. 
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Esta disposição não tem correspondente na Consolidação. 

É um principio geral que o Regim. estabelece; nas disposições 

dos arts. 104 a 106 e §§ respectivos é que se acham as formalidades 

particulares para cada classe de casos de revisão. 

É por causa daquella petição SUFfICIENTEMENTE instruida do 

texto e das exigencias previstas destes ultimos artigos que consideramos 

muito rigoroso o Regimento. 

Entretanto deixando para depois estas formalidades 

particulares, que por explicitas não suscitam duvidas, comparemos o 

systema ahi adoptado com o direito de outros povos. 

Assim, no Japão, as seguintes disposições do projecto de 

Boissonade, que correspondem ao art. 442 do respectivo cod. de processo 

criminal, estabelecem: 

“Art. 585. A causa de revisão será iniciada por um memorial 
em fórma de petição dirigida á Côrte de Cassação, com a 
copia do julgamento atacado e das peças em apoio. 

“O requerente juntará todos os esclarecimentos que 
considerar uteis.” 

Commentando este artigo, diz Boissonade: 

“A fórma da causa de revisão não apresenta particularidade 
alguma. O requerimento ou memorial expõe os factos; elle 
contém o pedido de revisão, demonstrando que o caso é um 
dos previstos pela lei; elle é acompanhado de peças 
justificativas.”1 

Não obstante o que afirma o auctor, a exhibição de peças em 

apoio, si se refere aos autos, muita vez será uma dificuldade e um onus 

invencivel para o condemnado innocente. O rigor do direito francez deve 

ter influenciado ahi a legislação e a doutrina. 

 
1 Boissonade, Obr. cit., art. 585 e n. 750, pags. 853 e 874. 
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Mas, a Allemanha que nesta materia está na vanguarda das 

legislações, mesmo na opinião de Garofalo e outros que a acham por 

demais liberal, contém disposições, cajá simplicidade e racionalidade se 

impõem por si mesmas. 

O codigo de processo penal allemão, que aliás conta quasi um 

quarto de seculo, estabelece: 

“Art. 406. O pedido enunciará o motivo legal da reabertura 
do processo, assim como os meios de prova. 

“O pedido não poderá ser iniciado pelo accusado e pelas 
pessoas designadas no art. 401 § 2.º, si não em fórma de 
memorial assignado pelo defensor ou por um advogado-
procurador (Rechstsanwalt), ou por meio de uma declaração 
feita ante o escrivão chanceller ou secretario do juizo ou 
tribunal que lavrará o respectivo termo.”1 

Vê-se pelo texto que a lei allemã exige apenas a enunciação 

do caso de revisão e dos meios de prova. 

Este ponto, entretanto, ficará ainda mais claro, attendendo-se 

a outras disposições correlatas, descrevendo a formalistica do recurso. 

Assim diz ainda o cod. allemão: 

“Art. 408. Si o pedido não é feito ou entregue na fórma 
prescripta não faz valer motivo algum legal auctorisando a 
revisão, ou si não aponta meio algum de prova susceptivel 
de apoial-o, elle será rejeitado como não admissivel.” 

Vê-se desfoutro texto que o interessado não ministra, fornece 

ou junta provas, mas aponta-as simplesmente. 

Isto ainda se torna mais evidente pelo seguinte: 
 

1 O advogado allemão é ao mesmo tempo avoué (procurador judicial) e avocat 
(advogado); as duas profissões, distinctas em França, estão reunidas na Allemanha; em 
consequencia, elle figura pelas partes, pratica actos de processo e assiste ás audiencias 
— Dubarte, Code d’Organisation Judiciaire Allemand, Paris, 1885, 1.º vol., Introduction, 
pag. 337, XI. 

No texto o art. 406 falla do defensor e não dum defensor; é mister concluir que ella 
exige a assignatura da pessoa que defendeu o condemnado diante da jurisdicção, cuja 
decisão é atacada: Daguin, Obr. cit. art. 385, not. 2, pag. 201. 
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“Art. 409. Si o tribunal julga que em principio o pedido é 
admissivel, incumbirá a um juiz de recolher as provas, si isto 
fôr necessario. 

“A faculdade de decidir si as testemunhas ou peritos deverão 
ser ouvidos é deixada ao criterio do tribunal. 

“O direito para as partes interessadas de assistir á 
producção da prova será regulado conforme as disposições 
em vigor para a instrucção previa. 

“Depois do encerramento da producção da prova, o 
ministerio publico e o accusado serão convidados para 
produzir suas observações, em um prazo que lhes será 
fixado.” 

O requerente, portanto, no direito allemão, não é obrigado a 

preparar e juntar provas; o tribunal manda recolher as apontadas pelo 

recorrente, ou outras; pode ouvir ou deixar de ouvir as testemunhas e 

peritos do processo impuguado; na producção da prova a assistencia dos 

interessados é regulada pelos preceitos geraes que regem a instrucção 

previa; finalmente recolhida a prova, são ouvidas as partes interessadas. 

Emfim, corrobora ainda melhor o que dizemos a disposição 

que por ultimo vamos citar do mesmo codigo: 

“Art. 410. O pedido de reabertura do processo será rejeitado 
como mal fundado, sem debates oraes previos, quando os 
ARTICULADOS ENUNCIADOS não forem sufficientemente 
confirmados, ou quando nos casos previstos pelo artigo 399, 
n.ºs 1 e 2, ou pelo art. 402, n.ºs 1 e 2, resultar do estado 
do processo que as circumstancias mencionadas nestes 
artigos não tiveram influencia alguma sobre a decisão que 
foi proferida. “No caso contrario, o tribunal ordenará a 
reabertura do processo e prescreverá que os debates 
recomecem.”1 

Finalmente, neste ultimo texto, ainda a lei allude a articulados 

enunciados que não foram confirmados, mas não á prova previa exigida 

do condemnado. 

 
1 Daguin, Obr. cit., arts. 406 e segs. e nots. 
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Tudo isto está bem distante das prescripções do Regimento 

citado, incluido agora na Consolidação e sobre cuja legalidade de um e 

outra neste ponto opportunamente nos occuparemos. Antes de referirmo-

nos, porém, ás outras disposições do Regim. vamos completar uma 

citação que fizemos do cod. japonez e seu sabio commentador, ainda 

porque o respectivo artigo tem correspondente, quanto a formalidades 

preliminares da revisão no art. 104, § 7.º, do nosso Regim. que tambem 

acima já citamos neste capitulo. 

Diz o cjtado projecto, Correspondente ainda ao art. 442 do 

cod. do Japão: 

“Art. 586. Si o requerimento emana do condemnado ou do 
seu representante, será depositado ou entregue na 
secretaria do tribunal que proferiu o julgamento atacado, ou, 
si elle está preso, ao director da prisão, que deverá 
transmittil-o sem demora á mesma secretaria. 

“O commissario do Governo transmittirá o mesmo 
requerimento, com sua opinião, ao Procurador geral junto da 
Côrle de appellação, como tambem seu proprio 
requerimento, si o pedido de revisão é feito por elle. 

“O Procurador geral junto da Côrte de appellação 
encaminhará seu proprio requerimento, como aquelles que 
lhe forem transmittidos em virtude das disposições 
precedentes, á secretaria da Côrte de Cassação. 

“Elle emittirá a sua opinião quando os requerimentos não 
emanarem delle mesmo.”1 

 
1 A palavra secretaria traduzimos do francez greffe. Entre nós ella corresponde á 
secretaria do tribunal ou cartorio de juizo, como greffier a secretario ou escrivão. Em 
França mesmo já é um pouco differente da nossa a instituição; na Allemanha differe 
muito, quer pelas leis federaes, quer pelas locaes. 
 

“Uma greffe (Gerichtsschreiberei) secretaria está estabelecida junto de cada tribunal, e 
escrivães, greffiers (Gerichtsschreiber) com um pessoal inteiro de empregados inferiores 
assistem os juizes.” 
 

Um decreto do Chanceller do Imperio diz: 
 

“Art. 1 º Os funccionarios da secretaria (greffe) do tribunal do imperio (chefe das repartições 
e secreterios superiores, Bureau-vorsteher, Obersekretäre) são nomeados pelo chanceller do 
imperio” — Dubarle, Obr. cit. Intr. pag. 346, XII. 1.º vol., pag. 182, 2.º vol. 
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Referindo-se à disposição, diz Boissonade, que este artigo 

indica a via hierarchica pela qual o pedido chega á Côrte de Cassação. 

Não ha sinão o Procurador geral na Côrte de appellação que 

possa fazer chegar directamente seu pedido à Côrte de Cassação: os 

outros pedidos chegam á referida Côrte acompanhados da opinião deste 

magistrado e da do commissario do Governo junto ao tribunal que proferia 

a condemnação. 

Si esta via não fosse seguida, seria preciso que a Côrte de 

Cassação exigisse ulteriormente essas opiniões, o que constituiria uma 

perda de tempo inutil; mas concebe-se que uma medida tão grave, qual a 

de reformar um julgamento irrevogavel, não podia ser tomada sem que o 

ministerio publico dos dous gráos fosse ouvido. 

Não precisa dizer que si a decisão atacada é um julgamento da 

Côrte de appellação ou do tribunal criminal funccionando no mesmo lugar 

da sede da Côrte de appellação, não tem lugar a mediação do 

commissario do Governo junto do tribunal de departamento.2 

Passemos agora ás formalidades especiaes do nosso direito 

para o pedido de revisão. Elias variam conforme a classe ou especie de 

casos de revisão, e estudando-os nos referiremos em alguns pontos a 

disposições de leis estrangeiras que temos citado. 

61. Recebida, autuada e distribuida a petição em que o 

interessado, seu representante legal, qualquer do povo ou o procurador 

geral da Republica requeira a revisão, o juiz do Supremo Tribunal Federal 

a quem fôr a mesma petição distribuida, na qualidade de relator deve 

verificar si ella está regularmente instruida. (Regim. cit. art. 404, pr.; 

Consolidação cit. 2.ª part. art. 345 pr.). 

 
2 Boissonade, Obr. cit. art. 586, pag. 854; n. 751, pag. 874. 
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Observemos que, conforme o projecto de Boissonade, 

correspondente aos artigos 443, 444 e 445 do cod. japonez para a 

admissibilidade da revisão, a camara criminal da Côrte de Cassação, 

examina e delibera; se acceita o pedido, é então que um de seus 

membros faz relatorio sobre o fundo ou merito do negocio. 

Eis agora como variam as formalidades conforme os casos 

respectivos no nosso direito: 

“§ 1.º Si a petição se fundar em ser a sentença contraria a 
direito expresso, deverá ser instruida com os seguintes 
documentos: 

“a) certidão da sentença condemnatoria, dando o escrivão fé 
publica de h”aver ella passado em julgado; 

“b) certidão das peças do processo em que se fundou a 
sentença para a qualificação ou classificação do facto, 
applicação da lei, ou imposição da pena, arguida de erronea, 
falsa ou injuridica; 

“c) informação do juizo ou tribunal da condemnação e 
quaesquer outros documentos que elle, a parte ou o 
ministerio publico apresentar.” (Regim. cit., art. 104). 

A Consolidação simplifica um pouco o item da lettra b, mas 

com certeza não andou bem avisada, tratando de jure constituto, como 

assim entendeu o cit. Regim. (art. 345, § 1.º) 

Essas formalidades do Regim. comprehendem o caso previsto 

no Decr. n. 848 de 1890, art. 9.º, n. III. § 2.º; pois que ao tempo da 

publicação do Regim. em 1891, não havia ainda a lei cogitada pela 

Constituíção art. 81. § 1.º e que é a de n. 221 de 1894, cuja disposição 

correspondente é a do art. 74, § 1.º, n. 1.º, agora incluida no art. 345 da  

Consolidação. 

É este um dos casos anomalos de revisão, ou traduzido em 

termos tão vagos que parece até que a lei não soube o que quiz dizer, 

como tivemos occasião de vêr especialmente no capitulo XI. 
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Conforme ainda o citado Regim., eis ainda as formalidades 

para outro caso de revisão previstas no cit. art. 404: 

“Si a petição se fundar em nullidade do processo ou do 
julgamento, deverá ser instruida com certidão da sentença 
condemnatoria passada em julgado, dos actos arguidos de 
nullos, ou da omissão não sanada ou supprida de 
formalidades substanciaes, prova do defeito, FALSIDADE, 
vicio ou violação adegada da lei, que não constar das 
mesmas certidões, e informação do juizo ou tribunal da 
condemnação com os documentos que se juntarem, segundo 
o final do § precedente.” 

Taes formalidades comprehendem o caso de nullidade previsto 

no cit. Decr. n. 818, art. 9.º, n. III, §§ 3.º e 4.º; posteriormente na lei n. 

221, art. 74, § 1.º, n.ºs 2.ºe 3.º; § 3.º, 1.ª parte e § 6.º e afinal incluido 

na Consolidação, art. 345, § 2.º 

A Consolidação supprimiu a palavra falsidade que ali no texto 

transcripto do Regim. vae em italico. Entretanto é esse o caso ordinario e 

commum de revisão, sendo todos os outros anomalos. 

Entretanto referindo-nos á falsidade alli prevista, sob este 

simples vocabulo, e, por fórma mais completa e variada e com casos 

analogos nas disposições que acabamos de citar, releva notar um defeito 

de redacção ou de arranjo no texto do art. 74 da lei n. 221, falta que 

escapou tambem á Consolidação. 

A lei diz nesse art. § 1.º que tem Lugar a revisão: 

“3.º quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida 
por juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado, ou 
quando se fundar em depoimento, instrumento ou exame 
JULGADOS falsos.” 

Dever-se-hia seguir a este texto, porque o completa, o que 

figura na primeira parte do § 3.º, que ficou adiante, distante e collocado 

depois de mais quatro números do § 1.º e depois do § 2.º; assim: 
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“§ 3.º Em todo o caso, a prova dos factos allegados na 
revisão deve resultar necessariamente de SENTENÇA 
prejudicial em que taes factos estejam reconhecidos.” 

Collocado no lagar em que se acha este texto, é impossível 

entendel-o e a contraprova disto se achará especialmente no Cap. VI, ns. 

19 e 20. 

Á Consolidação passou a mesma falta, pois que, embora 

houvesse omittido a palavra falsidade que se vê no Regim., o respectivo 

texto está no § 2.º do art. 345, ao passo que o seu complemento está no 

§ 5.º que é o ultimo do artigo. 

Outras formalidades são exigidas pelo cit. Regim. para o 

seguinte caso previsto no art. 104 cit.: 

“§ 3.º Si a petição se fundar em ser a sentença contraria á 
evidencia dos autos, deverão estes em original, ou o 
traslado devidamente concertado, ser presentes ao tribunal, 
com a informação do juiz ou tribunal da condemnação.” 

O Regim. aqui refere-se a um dos casos de revisão que estava 

previsto no Decr. n. 848, art. 9.º, n. III, § 2.º; foi reproduzido na lei n. 

221, art. 74, § 1.º, n. 0.º e comprehendido na Consolidação, art. 345, § 

3.º nos termos do texto transcripto. Nota-se como que uma certa 

hesitação na redacção da disposição, não se podendo saber bem, si o 

traslado dos autos deve ser ministrado á custa do condemnado ou apenas 

mediante diligencias que elle promoverá ou activará ante o juiz ou tribunal 

da condemnação. 

As mesmas formalidades se guardarão no caso seguinte do cit. 

art. 104 do Regim.: 

“§ 4.º Si a petição se fundar em novas provas da innocencia 
do condemnado ou injustiça do seu julgamento, deverá ser 
instruida de conformidade com o § antecedente, e 
acompanhada dessas novas provas.” 
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Parece-nos que traduz a mesma ideia ou quasi, a seguinte 

disposição desse mesmo art. 104 do Regim. que aliás onde se acha parece 

deslocada, por não seguir logo aquella, a saber: 

“§ 6.º Sendo offerecida prova de facto ou circumstancia que 
não conste do processo, o relator a receberá.” 

O Regim. nesta ultima disposição teve em vista o Decr. n. 

848, art. 9, n. III, § 4.º que diz quasi pelas mesmas palavras o que está 

mais claro naquella outra do § 4.º do mesmo Regim. 

Aquella outra disposição se refere o caso previsto na lei n. 

221, art. 74, § 1.º, n. 7.º. Mas, devemos notar, esta lei só se refere a 

innocencia do condemnado e o Regim. se refere á injustiça do seu 

julgamento, aliás caso este possivel de comprehender em outros itens do 

mesmo artigo do Regim. 

A Consolidação reproduz o Regim., repetindo a disposição 

identica que figura nos §§ 4.º e 6.º, em lugares tambem differentes, isto 

é, no art. 345 § 4.º e art. 346, 2.ª parte. 

Esta 2.ª parte do art. 346 da Consolidação faz referencia ao § 

5.º do anterior art. 345, quando não ha relação alguma entre aquelle § 

5.º e esta 2.ª parte do art. 346, pois que, como vimos, o disposto no § 

5.º só se pode referir á materia de falsidade omittida no § 2.º do art. 345, 

apezar de apontada no art. 343, lettra e, na enumeração dos casos de 

revisão. 

Quanto a outro ponto, nem a consolidação, nem o Regim., que 

não fazem direito novo, não podia dizer, mas a lei devia dizêl-o: 

“Innocencia ou menor criminalidade do condemnado.” 

O regim. é silencioso sobre uma cautela, aliás inutil, mas que 

depois a lei n. 221 expressou no art. 74 § 3.º, 2.ª parte, mas deslocando-
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a tambem do § 1.º n.º 7.º, pois que era um complemento natural deste 

mesmo numero. 

Á Consolidação escapou tambem aqui a deslocação, mas como 

a ideia das novas provas foi repetida no art. 346, 2.ª parte, embora com a 

incabida referencia que notamos, figura na 3.ª parte daquelle artigo o 

complemento necessario a que alludimos, o que tudo si houvesse sido 

arranjado convenientemente poderia ser lido, aproximando-se o texto 

principal do seu complemento, entretanto separados na lei n. 221, art. 74, 

assim: 

“§ 1.º Tem lugar a revisão: 

“7.º quando, depois da sentença condemnatoria, se 
descobrirem novas e irrecusaveis provas da innocencia do 
condemnado. 

“§ 3.º (2.ª parte). A prova novamente exhibida será sempre 
confrontada com as que serviram de base á condemnação, 
para que o tribunal possa apreciar o valor relativo de cada 
uma.” 

Eis ahi o texto inteiriço, sem solução de continuidade; mas na 

lei, a sua segunda parte não está ligada á primeira; ao contrario, interpõem-

se entre ellas o § 2.º e o § 3.º, primeira parte do referido art. 74. 

Já citamos mais acima o § 7.º do art. 104 do Regim. e sobre 

elle nos pronunciamos. 

A disposição desse § e suas letras cogita do caso em que a 

petição do recorrente não está devidamente instruida e deve sêl-o por 

informações exigidas do Tribunal ao juizo ou tribunal da condemnação e 

pelas certidões e traslados do processo que o interessado deve ministrar á 

sua custa, salvo sendo notoriamente pobre; sobre o que tambem já nos 

pronunciamos. 

Essas alludidas disposições concordam com o Decr. n. 848 de 

1890, art. 9.º n. m §§ 5.º e 6.º, e art. 347 da Consolidação, seg. part. 
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62. Nós temos serias duvidas á vista desta nltima disposição 

do Decr. n. 848 que já temos citado, que o Tribunal tivesse podido, 

organisando esse seu Regim. interno estabelecer tantu rigor sobre as 

formalidades dos processos revidendos no caso do cit. § 7.º. 

Taes duvidas se avolumam e se estendem sobre as outras 

disposições do Regimento, attendendo a que a lei n. 221 de 1894, apezar 

de sua redacção e defeitos evidentes, antecede sabiamente o direito 

francez, portuguez e outros, deixando atraz de si e muito distante o 

italiano, por ex., e parecendo pelo menos até um certo ponto poder ser 

collocada entre as mais adiantadas na materia, v. g. a austriaca e a 

allemã. Isto uma vez estabelecido, é forçoso reconhecer que esse ultima 

lei modificou o systema do Regim. que deve ser revisto para supprimir ou 

pelo menos attenuar o rigor das formalidades exigidas de accordo com as 

fontes provaveis da lei n. 221 ou das disposições parallelas das legislações 

estrangeiras, dentre as quaes já apontamos o cod. de processo penar 

allemão, que é uma lei liberal no assumpto e aliás não é muito nova 

porque tem quasi um quarto de seculo de existencia. 

Si assim deve ser in jure condendo, de jure constituto, não 

podendo prevalecer o Regim. interno do Tribunal contra uma lei, que é 

organica da Constituição (art. 81 § 1.º) e na qual se marca os casos e a 

fórma da revisão, é bem de vêr que o proprio Tribunal é que deve 

dispensar no seu mesmo Regim. adaptando-o na pratica formalistica sinão 

á lettra, ao espirito claro, liberal e progressivo da referida lei, até que 

proceda definitivamente a uma revisão ou correcção das suspeitadas 

disposições do Regim. interno. 

É possivel que taes questões não tenham sido ventiladas, 

dellas mesmas não se tenha cogitado nos autos de processos de revisão 

que atufam o Supremo Tribunal Federal. 

Não admira isto, porque até na Capital Federal da Republica 

mantém-se leis archaícas da monarcbia que permitte patrocinar causas 
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crimes a individuos leigos, muitos até quasi analphabetos, ladrões sabidos 

dos xadrezes da policia, absolvidos de vespera! 

Isto é sabido e está authenticado em uma obra de merito por 

um jovem e illustre magistrado do Tribunal Civil e Criminal e professor da 

Faculdade Livre de Direito.1 

Para não citar sinão a Allemanha, em contrario, onde a ordem 

e profissão de advogado é regulamentada pela lei federal de 7 de Julho de 

1879, as condições de aptidão á investidura do officio, isto é, ao barreau, 

são as mesmas, diz Dobarle, que as exigidas dos candidatos á 

magistratura; o advogado deve ter passado pelos mesmos exames e tido 

o mesmo estagio. 

A admissão é decidida pelo ministro da Justiça na Prussia, e 

em todos os Estados pela Administração superior judiciaria, á vista de 

parecer do conselho da ordem dos advogados. 

Ella deve ser recusada em seis casos determinados: exclusão 

das funcções publicas como consequencia de condemnação criminal; 

exclusão anterior da ordem dos advogados; perda da administração da 

fortuna (aqui são solicitadores titulados individuos fallidos); exercicio 

duma profissão incompativel com as funcções ou a dignidade dum 

advogado; má conducta (aqui o são até gatunos infames); enfermidades 

physicas ou intellectuaes. Nos tres ultimos casos, o conselho da ordem 

deve dar um parecer conforme. 

A admissão póde ser recusada, si o candidato, depois de ter 

feito o ultimo exame, passou tres annos sem apresentar o seu pedido ou 

sem entrar em uma carreira ou serviço publico; si foi excluido a tempo 

das faucções publicas; si como advogado, nos dous ultimos annos do seu 

exercício, incorreu em advertencia ou foi condemnado a uma multa 

 
1 Dr. Viveiros do Castro, A Nova Escola Penal, Rio 1894, pag. 387. — Os oradores do 
jury. 
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disciplinar superior a 150 marcos, que conforme o nosso cambio actual 

corresponde a réis 235$9350.1 

Desculpada a digressão, até aqui as disposições legaes se 

referem á instrucção do processo de revisão. 

Em seguida o Regim. estabelece: 

“Art. 105. Instruido o processo e sobre elle ouvido o 
procurador geral da Republica, passarão a vêl-o os dous 
juizes seguintes ao relator, e na sessão do Tribunal 
designada pelo presidente se procederá ao julgamento como 
nas appellações.” 

Esta disposição do Regim. se refere á outra anterior sobre a 

fórma do julgamento das appellações e que é esta: 

“Art. 92. No julgamento das appellações, civeis ou 
criminaes, se observará o seguinte processo: 

“§ 7.º Na sessão desiguada, exposta a causa pelo relator, e 
esclarecido o tribunal pelos juizes que viram o feito e pela 
discussão que se seguir entre todos os ministros presentes, 
serão tomados os seus votos e apurado o vencido, de 
conformidade com o qual se lavrará a sentença, podendo em 
todo caso o Tribunal mandar proceder ás diligencias que 
entender necessarias antes do julgamento definitivo.” 

Os dous textos das disposições que acabamos de citar foram 

incluidos na Consolidação, part. seg., arts. 320 e 348. 

Das citadas disposições do Regim., art. 92 § 7.º e art. 105 e 

da Consolidação, arts. 320 e 348, se deve aproximar a seguinte da 

mesma Consolidação, a saber: 

“Art. 350. Si verificar que no processo revisto não foram 
guardadas as formalidades substanciaes, limitar-se-ha a 
julgar nullo o mesmo processo. 

“Neste caso o procurador geral da Republica promoverá a 
renovação do processo no juizo competente, si o crime 

 
1 Dubarle, Code d’organisation judiciaire allemand, Paris, 1885, Introd. pag. CCCXXXVII, 
XI, Avocata—Avoués, 1.º vol. 
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pertencer ao conhecimento da justiça federal, ou remetterá 
a sentença do Tribunal ao ministerio publico do respectivo 
Estado, si o crime pertencer á jurisdicção local.” 

Está nesta disposição consolidado o texto do § 6.º do art. 74 

da lei n. 221 — de 1894. Quer no caso figurado, quer mesmo ainda no do 

art. 92 § 7.º do Regim. acima citado, é a occasião em que o Tribunal póde 

suspender a sentença condemnatoria que estiver sendo executada. A lei 

não prescreve isso mas tambem não veda. 

E o julgamento da admissibilidade da revisão, bem como outra 

qualquer decisão preliminar a que alludimos, “mandando proceder a 

diligencias que o Tribunal entender necessarias antes do julgamento 

definitivo” — conforme a legislação de varios paizes, auctorisam a 

suspensão da sentença. 

O pedido de revisão é suspensivo? Pergunta Garraud e 

responde:  

“o art. 444 §§ 4 e 5 distingue o caso em que a condemnação 
não tem sido executada daquelle em que a execução tem 
começado. 

“No primeiro caso a execução é suspensa de pleno direito, a 
partir da transmissão do pedido pelo ministro da justiça ou á 
Côrte de Cassação. No segundo caso uma soltura 
(élargissement) provisoria póde ser ordenada, a principio 
pelo ministro da justiça, até que a Côrte de Cassação tenha 
decidido sobre a admissibilidade do pedido, e, pois, si isto 
tem lugar, pela sentença desta Côrte, estatuindo sobre a 
admissibilidade. Esta distincção se explica, (acrescenta 
Garraud). Quando um condemnado não está detido e a 
condemnação é atacada por causa de erro judiciario, 
convém não fazer executar a pena. Mas quando o 
condemnado tem começado a soffrêl-a, seria de receiar que 
elle procurasse, em um pedido de revisão, o meio commodo 
de se fazer pôr em liberdade, si a execução da pena devesse 
ser suspensa de pleno direito e pelo unico effeito da 
interposição do recurso.”1 

O codigo austriaco dispõe: 

 
1 Garraud, Precis cit. 6.ª edit. 1898, n. 615, III, pag. 823. 
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“Art. 361  

“Quando um julgamento com força de cousa julgada tem 
admittido a reabertura do processo, a execução da pena 
deve ser immediatamente suspensa (art. 358) e deve-se 
estatuir sobre a prisão do accusado conforme as disposições 
do capitulo XIV (sobre a detenção preventiva.)2 

O codigo allemão diz: 

“Art. 400. A execução do julgamento não será suspensa pelo 
pedido de revisão. 

“Não obstante, o tribunal poderá ordenar uma dilação ou 
suspensão da execução.”3 

Vê-se que a lacuna do nosso processo não deve ser supprida 

de modo differente.4 

63. Por ultimo, o Regim. diz: 

“Art. 105. São admissiveis contra as sentenças do Tribunal 
proferidas em taes processos os embargos de declaração.” 

A Consolidação não incluia no lugar correspondente esta 

disposição, sem duvida por já têl-o feito de modo expresso com o caso 

das appellações em geral, no art. 322. 

A disposição cit. do art. 105 pareceria até iniqua, si não fosse 

entendida nos seus devidos termos, tão indistincta parece. É mister pois 

fazer distincções com as lições da legislação comparada. 

Assim é que se póde lêr no cod. austriaco, parte final do texto 

seguinte: 

“Art. 359. As vias ordinarias de recurso serão abertas contra 
o novo julgamento.” 

 
2 Bertrand & Lyon-Caen, Code austrichien, cit. pag. 177. 
3 Daguin, Code allemand, cit. pag. 211. 
4 Sobre a suspensão da sentença: cap. VII, ns. 30 e segs., Escoffier, La Revision, Paris, 
1895, ns. 32 e 65: A. Jean, Commentaire de la loi du 8 Juin 1895, Paris, 1896, n. 20; 
Berlet, De la reparation des erreurs judiciaires, Paris 1896, pg. 80; Fazy, De la revision 
en matiére pénale; Genéve et Bale, 1899, pgs. 82 e 192. 
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Tambem o cod. allemão diz: 

“Art. 405. As disposições geraes relativas às vias de recurso 
são igualmente applicaveis ao pedido de revisão.” 

Daguin, o sábio traductor e annotador deste codigo, aponta as 

disposições correlativas. Tambem esta disposição é terminante: 

“Art. 412. Todas as decisões proferidas em primeira 
instancia pelo tribunal, sobre am pedido de revisão, poderão 
ser atacadas por meio dum recurso immediato.” 

Daguin cita o artigo referente sobre o recurso immediato e 

sobre taes decisões, diz que — “não se trata aqui sinão do decreto, 

Beschluss, judicial, relativo á admissibilidade do pedido de revisão. 

“Quanto ao julgamento (Urtheil) proferido depois da 
admissão do pedido e em seguida a novos debates, elle pode 
ser atacado pelas vias de recurso ordinarias, isto é, por meio 
de appellação ou do recurso de revisão, conforme os casos.” 

Uma explicação aqui é necessaria. O que os allemães chamam 

reabertura Wiederau-fnahme des Werfahrens, do processo é o que nós 

chamamos revisão e assim temos traduzido os vocabulos reprise de la 

procédure (em francez). 

Entretanto, o recurso de revisão do cod. de processo penal 

allemão corresponde ao recurso de cassação do cod. francez, a nossa 

antiga revista.1 

Ver-se-ha como é tão differente neste ponto o direito allemão, 

em geral, do francez e outros. 

Conforme o nosso direito, de accordo com este codigo e mais 

ainda com o austriaco, deve-se assentar que o novo julgamento em 

virtude da revisão abre ao condemnado, cuja sentença primitiva foi revista 

todas as vias de recurso, ordinarias ou extraordinarias. 

 
1 Daguin, Obr. cit. pag. 193, not. 3; art. 405, not. 3, pag. 213; art. 412, nota. 2 e 3, 
pag. 217. 
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Nem o projecto de cod. do Japão consagra disposição tão 

restricta, como a do art. 106 do nosso Regim. 

Assim o cit. projecto diz: 

“Art. 597 bis. As decisões da corte de cassação sobre os 
pedidos de revisão não serio atacaveis si não ante ella 
mesma, por petição com a devida venia (requête res-
pectueuse), nas formas e condições prescriptas nos arts. 
577 e 578.” 

Commentando este artigo, diz bem Boissonade, que não havia 

rasão de libertar as sentenças da corte de cassação proferidas em materia 

de revisão da via unica de recurso que ellas comportam: a lei admitte aqui 

a requête respectueuse já regalada no capitulo antecedente. 

E o mesmo auctor, quando se refere a essas disposições 

correlatas, assim nos explica o assumpto: 

“Não é questão de deferir as decisões da côrte de cassação a 
uma jurisdicção superior; porque não restaria si-não a Alta 
Côrte; ora, á parte o alto jury, ella écomposta, ella mesma, 
de membros da corte de cassação e não tem aliás sinão uma 
competência especial.” 

Mas como a corte de cassação não é infallivel, tem parecido 

prudente de permittir ás partes lhe submetterem a ella mesma, a 

verificação de suas proprias decisões, quando houvesse motivo para crer 

em uma irregularidade de forma ou em um erro material. 

A via de recurso adoptada no Japão é uma nova applicação 

dum meio usado em França, a respeito das jurisdicções de ultima alçada. 

Não o tem sido ainda a respeito da corte de cassação; mas é uma omissão 

lamentavel, sinão pela pratica, ao menos pelo principio. 

Este meio recebeu em França o nome de requête civile (cod. 

proc, art. 480 e segs.) O nome de civil applicado a este meio de pedir não 

é tomado em opposição ás materias penaes; doutra sorte não teria podido 

ser adoptado aqui: elle significa, como já se tem feito notar (pags. 117, i 
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e 199, d), petição polida ou respeitosa; ella deve sêl-o, com effeito, ainda 

mais que as outras; ella deve ser quasi humilde e precatoria (em forma de 

prece): é o sentido consagrado. 

Em França, onde este recurso não é consagrado peia lei, elle 

tem sido admittido, pela corte de cassação mesma, mas só no caso de 

falsidade ou erro produzido ante a corte de cassação: ella não está mais 

ao abrigo de iguaes surprezas que os outros tribunaes e seria lamentavel 

para as partes que não houvesse remedio para um mal igual.1  

Daqui resulta um ensinamento para nós; que devem ser 

coroadas de melhor exilo as tentativas feitas no Congresso Nacional para 

tornar recorriveis por via de embargos, em geral, as sentenças do nosso 

Tribunal. 

Vejamos agora o direito francez sobre a especie, e que 

reservamos por ultimo justamente porque melhor a esclarece, tanto mais 

quanto ali a lei, como entre nós, é silenciosa. 

“As sentenças (diz ainda Garraud) que intervêm sobre um 
recurso de revisão não têm todas o mesmo caracter e a 
mesma auctoridade, bem que texto nenhum relativo, se 
explique sobre este ponto, é mister distinguil-as em tres 
especies: 

a) aquellas pelas quaes a côrte de cassação rejeita um 
pedido de revisão inadmissivel na fórma, relevam 
simplesmente uma irregularidade que pode ser reparada; 
estas não se oppõem, pois, a que um novo recurso de 
revisão seja apresentado, si se está ainda no prazo. 

b) Mas as sentenças que declaram o pedido inadmissivel 
quanto ao fundo ou merito, têm força de cousa julgada, 
relativamente aos meios que tinham sido propostos. Um 
novo pedido Dão é possivel, si não se invoca um caso de 
revisão differente d’aquelle que tinha feito objecto do 
recurso precedente. 

c) As sentenças estatuindo sobre o rescisorio têm força de 
cousa julgada, si elles absolvem a victima do erro judiciario. 

 
1 Boissonade, Obr. cit. pag. 848, n. 787; pag. 886, n. 769. 
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Si ellas proferem uma condemnação, ellas podem, conforme 
as circumstancias ser ou não ser revisiveis. Suppondo que 
ellas condemnam de novo um individuo, cuja condemnação 
tinha sido annullada, não é evidentemente mais possivel 
proceder á uma revisão. Si ellas condenariam, ao contrario, 
pela primeira vez, um individuo como a actor do crime de 
que ellas descarregam a victima do erro judiciario, não se 
poderia interdizer ao novo condemnado o direito de formar 
um recurso de revisão, si elle a seu turno, pretende de ser 
victima dum erro judiciario.”1 

Seja-nos licito consignar o que sobre uma questão correlata 

diz Robert Fazy, criticando uma lei suissa, do cantão de Yaud: 

“A 2.ª destas disposições estipula que o julgamento 
intervindo sobre um pedido de revisão não pode ser mais 
objecto de um pedido de revisão. Eis ahi uma grave 
inconsequencia bem pouco em relação com a largueza da 
concepção do conjuncto da lei. Seria um erro de direito e 
uma iniquidade recusar a um condemnado a faculdade de 
provar que o julgamento proferido pela segunda vez contra 
elle, foi proferido em consequencia de um falso testemunho, 
por exemplo, e está por conseguinte sujeito á revisão, desde 
que esse condemnado fornecesse a prova indiscutivel do 
falso testemunho. Admittir o contrario seria voltar aos velhos 
erros no tocante á auctoridade da cousa julgada; esta ultima 
não sendo mais do que uma presumpção legal que é 
destruida todas as vezes que existe um indicio suficiente de 
innocencia.”1 

O nosso voto é para que o nosso Tribunal inspirando-se nas 

leis que melhor garantem os direitos individuaes assentem uma praxe 

correspondente na execução de nossa lei liberal sobre o assumpto. 

Falta notar uma lacuna do nosso direito, que escapou ao 

citado Regimento, mas a praxe pode supprir. 

O nosso direito admire a revisão em todos os crimes e pois 

tambem naquelles contra a honra, nas offensas ao pudor, a respeito dos 

quaes como auctor, o unico interessado na demanda é a victima ou quem 

a representa. 

 
1 GARRAUD, Obr. cit. n. 615, V, pag. 824. 
1 FAZY, Obr. cit. pag. 181. 
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Pois bem. Como é que o Regimento citado faz da intervenção 

do procurador geral da Republica uma especie de monopolio judiciario, 

guardando silencio absoluto sobre o “factor ou queixoso na acção penal 

que deu lugar á condemnação e que na revisão deve intervir com melhor 

direito nos casos respectivos e bastando somente elle nos casos alludidos? 

É simplesmente inexplicavel, porque a lição do direito 

estrangeiro na materia é muito differente. 

Eis o que diz o cod. austriaco, referindo-se ao queixoso: 

“Art. 357. O juiz de instrucção deverá examinar os factos 
que servem de fundamento ao pedido. Em seguida, o 
ministerio publico ou o accusador privado no caso do art. 
353 (casos geraes de revisão), o accusador nos casos dos 
arts. 355 e 556, deverá ser ouvido.” 

Ainda mais: 

“Art. 363. O processo poderá ser iniciado e continuado 
independentemente das condições e das formalidades 
exigidas para a revisão do processo em virtude dos 
principios geraes e diante do tribunal competente: 

“2.º Quando o accusador particular (privé) tendo ainda 
direito de intentar accusação, a produz, no tempo em que no 
processo anterior tem havido suspensão da instrucção ou 
um julgamento proferindo absolvição, unicamente pelo 
motivo da parte lesada não ter formulado a queixa exigida 
pela lei.” 

Por igual o codigo allemão é tranchant: 

“Art. 408. Si o pedido não é deposto na forma prescripta, si 
não faz valer motivo algum legal auctorisando a revisão, ou 
si não aponta meio algum de prova susceptivel de apoial-o, 
será rejeitado como não admissivel. 

“No caso contrario, o pedido será notificado ao adversario do 
recorrente, com fixação dum praso para produzir suas 
observações.” 
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Vê-se que é injustificavel a nossa pratica formalistica neste 

ponto.  

Auctores francezes e suissos se referem ao accusador 

particular somente sob o ponto de vista especial da parte civil em relação 

á responsabilidade consequente da reparação do damno ao accusado, 

victima do erro judiciario.1 

 

 

 

FlM DA PRIMEIRA PARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Escoffier,   Obr. cit. n.  76; Berlet,  Obr. cit. pag. 137; A. Jean, Obr. cit. ns. 33 e 34; 
Fazy, Obr. cit. pag. 175. 
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PARTE II 

A REVISÃO DAS ABSOLVIÇÕES E ATTENUAÇÕES DA PENA 

____ 

XIV. A revisão das sentenças 

64. Vamos tratar da outra face do problema da revisão, isto é, 

contra os absolvidos, que naturalmente não se presta ao desenvolvimento 

que teve a outra, como vimos, mesmo porque é um instituto ainda mais 

moderno, cujos documentos legislativos embora hoje numerosos, não 

avultam tanto como os da outra revisão, a favor dos condemnados. 

É por isso que Alimena fazendo a historia da primeira na 

successão dos tempos, resume muito a da ultima. 

E antes de tudo pode-se notar que é uma questão intrincada a 

de saber, si o direito romano admittia a revisão das sentenças de 

absolvição. 

Alimena nota que se falla de Cornelia, vestal, accusada de 

incesto, que depois de ter sido absolvida, peccou de novo e processada 

pela segunda vez foi sepultada viva no campus scelleratus. Mas este 

exemplo não só não é claro, mas se refere a um crime que por ser 

considerado como um presagio funesto podia dar lugar a repressões 

excepcionaes. 

No Digesto se diz muito mais claramente: “Reus evidentioribus 

argumentis obpressus repeti in questionem potest, maximé si in tormenta 

animum corpusque duraverit.”1 

Mas este principio se refere á repetição do interrogatorio, 

antes do que á repetição do julgamento, depois que tinha sido 

pronunciada uma sentença. 
 

1 PAULUS, no fr. 18 § 1.º de Quaestionibus D. XLVIII, 18. 
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Donde resulta que embora algum escriptor auctorisado, como 

é Pottmann, resolva a questão affirmativamente, Alimena prefere não dar 

solução alguma.1 

Depois, o mesmo auctor, a exemplo do methodo que em geral 

seguiu, tratando da revisão a favor dos condemnados, distingue a revisão 

contra os absolvidos, conforme as antigas leis, da revisão moderna. 

A primeira não tem hoje sinão um só representante, a Russia. 

No numero 529 — 1 do codigo russo, está escripto: 

“a côrte de appellação quando vier a conhecer que o tribunal 
pôz fim contra a justiça, a um processo, tem o direito de 
avocar o mesmo processo para revêl-o, ainda mesmo sem 
reclamação alguma da parte offendida.” 

A jurisprudencia do Senado como côrte de cassação tem 

decidido que tambem simples suspeitas podem dar lugar á esta especie de 

revisão, qualquer que seja a via porque a corte de appellação tenha vindo 

ao conhecimento do negocio. Segundo o nosso direito (italiano) diz 

Alimena, não se poderia faltar de revisão, nem mesmo por analogia. 

Mas na Russia, esta revisão ex officio, chamada “revisão por 

vigilancia”, tem uma funcção analoga á revisão que estamos estudando.2 

Passando, porém, a tratar da revisão propriamente dita das 

absolvições ou contra os absolvidos, no interesse da justiça, devemos 

assignalar que reina uma forte controversia entre os andores, pro e contra 

o instituto, assim concebido e não só radicalmente admittindo-o, ou 

negando-o, como tambem restringindo-o ou ampliando-o. 

Não admira, portanto, que no assumpto umas legislações 

silenciem, algumas o repillam expressamente, e outras o admittam, 

variando ainda estas ultimas nos detalhes. 

 
1 POTTMANN, Elementa juris criminalis, § 973, apud Alimena, Obr. cit. pag. 11. 
2 Alimena, Obr. cit. pag. 48, I. 
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Na Italia, nota o citado auctor, que sobre as pegadas de 

Carrara, a quasi totalidade dos escriptores não sabe conceber uma revisão 

contra as sentenças de absolvição. Assim, Ambrosoli a reputa uma 

exageração, Casorali a crê içada de difficuldades insuperaveis, Saluto, 

Grippo e Tuozzi não cogitam mesmo della. 

Em França, sem emittir opinião, diz Garraud, que si o juiz se 

tem enganado a favor do accusado, a cousa julgada faz adquirir a este 

ultimo um direito inviolavel. Ortolan, diz a seu turno, nós sabemos que o 

principio da cousa julgada, apoiando-se unicamente sobre uma 

presumpção de eo quod plerumque fit, contém o sacrificio, feito ao 

interesse geral, dos casos particulares e excepcionaes nos quaes o juiz 

tem podido errar. 

Mas nós sabemos tambem que, si em direito penal, um tal 

sacrificio deve ser feito para sempre e mantido com força, quando se trata 

de erros favoraveis ao accusado, não deve acontecer o mesmo, quando o 

erro consistiu em condemnar como culpado um innocente e que uma 

porta deve ser aberta, no momento em que um erro igual se manifesta 

para fazél-o reparar: esta porta é a da revisão. Trebutien e outros 

auctores francezes não alludem siquer á revisão contra o absolvido.1 

Na Suissa tambem as leis variam neste ponto. 

Por isso vale a pena ver o confronto que do direito europeu em 

geral com as leis da Suissa faz, em resumo, o illustre substituto do 

procurador geral da Republica em Genebra, na sua obra notavel que 

temos citado: 

 
1 Garraud, Droit Criminel cit. pag. 818, n. 612; Ortolan, Obr. cit. 2.º vol. pag. 668, n. 
2379. 

Garraud lembra que cortas legislações permittem reconhecer o erro judiciario não 
somente em prejuizo do accusado, injustamente condemnado, mas tambem contra o 
accusado injustamente absolvido. A revisão pro e contra o culpado pode ser ordenada 
conforme os codigos de processo penal austriaco e allemão. 
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As legislações modernas obedecem, no que respeita á revisão 

em materia penal, a duas tendencias distinctas. Uma, latina, é antiga, 

outra, germanica, é moderna. 

A primeira destas tendencias é representada pela França, 

Italia, Belgica, Hollanda, Hespanha, Portugal, Grecia e Suissa romanda, ás 

quaes é mister juntar a Inglaterra e a Russia; nesses paizes não se 

admitte a revisão sinão em favor do condemnado.1 A absolvição proferida 

por uma sentença passada em julgado é direito adquirido, e as 

condemnações não podem jamais ser aggravadas quando a sentença que 

as profere não é mais susceptivel de appellação ou revista (cassação). 

A segunda tendencia admitte, ao contrario, a revisão dum 

julgamento de absolvição e mesmo a revisão dum julgamento de 

condemnnação em vista da aggravação da pena infligida. É o systema 

adoptado pela Austria, Suissa allemã (á excepção do cantão de Nidwald) o 

projecto dinamarquez, a Suecia, a Noruega, a Servia e o cantão do 

Tessino. 

Dessas duas tendencias, a segunda ganha indiscutivelmente 

terreno. Sem fallar do cantão do Tessino, o principio allemão é adoptado 

por muitos dos andores italianos modernos e, o que é mais grave, pelo 

projecto Calenda. 

A victoria da tendencia germanica seria prenhe de 

consequencias. Ella visa fim contrario ao principio da liberdade individual e 

dá ao Estado um poder exhorbitante. Toda a energia seria pouca contra 

essa tendencia de pôr de novo em questão as absolvições e a possivel 

aggravação d’uma pena imposta por um julgamento com força de cousa 

julgada. Como nós diziamos, criticando a lei allemã, isto é inadmissivel em 

direito como em equidade. 

 
1 Parece-nos que a Inglaterra não tem semelhante instituto, conforme notamos em outro 
lugar deste livro: Cap. III, n. 8, pag. 29. 
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que estas legislações, a segunda sobretudo, ultrapassando, é verdade, as 

                                                

Nós não queremos voltar sobre os argumentos já 

apresentados; para nós a revisão não pode existir si não ahi onde ella é o 

meio de exercer um direito; isto é, em favor do condemnado innocente.1 

Na Allemanha e na Austria, ao contrario, sobre as pegadas de 

Mittermaier que a admittia por via de excepção, a grande maioria dos 

juristas acceita-a e louva-a e basta-nos recordar os nomes de Schwarze, 

Geyer, Dochow e Ullmann, diz Alimena. 

Alvaro Villela compendia a controversia, citando os auctores 

que nella se tem empenhado, descreve a evolução do instituto tambem 

pela nova face, estuda a legislação comparada, considerando muito bem 

“a revisão das sentenças absolutorias como producto do principio da 

integração individuo-social no campo da penalidade.” 

Seria impossivel transcrever a extensa dissertação, que os 

trechos destacados a mutilam e não dão ideia perfeita da explicita e 

convincente demonstração. Elle vae até a admittir a revisão dos julgados 

absolutorios, sem a restricção da prescripção que lhe impõem os codigos 

que a reconhecem. 2 

Mas, agora, tambem na Italia, começa a fazer-se sentir uma 

voz que com Ferri, Majno, Garofalo, Bonanno e Vacca, ataca a tradição do 

direito italiano e aponta-lhe a experiencia dos outros povos. 3 

Tanto é assim que Georges Vidal, criticando as novas reformas 

propostas por Ferri e Garofalo para o processo penal italiano, nota que 

estes querem logo, aguardando o melhor, conceder à sociedade o direito 

de submelter a novos debates o accusado absolvido por erro de facto ou 

de direito, citando em apoio o exemplo da Austria e da Allemanha, ainda 

 
1 FAZY. Obr. cit., pags. 104 e 239. 
2 Alvaro Villela, Obr. cit. pag. 227, n. 24. 
3 Ferri, Sociologia criminale cit. pag. 668; Garofalo, Criminologia cit. pag. 350; Bonanno, 
na Scuola Positiva, An. V, 1895, pag. 263. 
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da Italia e da França vão entretanto menos longe do que a doutrina 

nova.1 

Entretanto, o notavel escriptor portuguez, resume assim a 

longa demonstração a que ha pouco alludimos, dando-nos, por assim 

dizer, as conclusões do seu raciocinio.  

“As absolvições indevidas trazem comsigo o perigo da 
reincidencia, que é muitas vezes o destino daquelles 
mesmos que foram condemnados e cumpriram a pena; 
provocam o alarme social, pondo em liberdade um individuo 
que attrahiu sobre si a desconfiança publica; tomam 
impaciente o estado dos effectivamente condemnados, 
mostrando-lhes que a lei, que foi para elles uma dura 
realidade, se transformou para outros numa escandalosa 
mentira; em summa, premeam com a impunidade um 
inimigo da sociedade. A sua intangibilidade constitue 
evidentemente uma flagrante injustiça. Depois da injustiça, 
vem a incoherencia. A revisão pro societate é um correlativo 
logico, necessario da revisão pro réo, quasi universalmente 
reconhecida pelas legislações dos povos cultos. A oppressão 
do innocente e a liberdade do criminoso pesam igualmente 
na balança da justiça social.   

“Só um sentimentalismo doentio poderia ver differenças 
onde ellas realmente não existem. A rasão serena e 
imparcial reconhece a correlação de facto e affirma a 
necessidade da correlação de direito. 

“Por fim a injustiça e a incoherencia volvem-se no descredito 
e na immoralidade. No descredito do poder social que cruza 
os braços diante do perigo que ameaça o bem estar geral; 
na immoralidade, pelo escandalo das confissões feitas com 
absoluta segurança de impunidade pelos delinquentes que 
gosam do privilegio duma sentença absolutoria. A confissão, 
se póde ser uma jactancia estulta ou uma loucura do 
confitente, representa muitas vezes a pura expressão da 
verdade. 

“É tempo, portanto, de abandonar uma doutrina que 
repugna á justiça, introduz a incoherencia nas leis, 
encaminha ao descredito da auctoridade e promove a 
immoralidade.”2 

 
 

1 G. Vidal, De la penalité, Paris, 1890, pag. 610. 
2 Alvaro Villela, Obr. cit., pag. 239. 
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65. Tambem Vacca observa multo a proposito que o 

pensamento da irretratabilidade da sentença de absolvição impelle os 

juizes a encerrarem logo os processos de instrucção ou summarios de 

formação da culpa com a costumada declaração da insuficiencia de 

indicios. 

Mas á parte, acrescenta Alimena, um certo medo do novo, que 

tendo presente o exemplo da Allemanha, da Austria e da Noruega (para 

não fallar de outras nações menores) poder-se-hia dizer melhor, medo do 

velho, eu não acho nada que valha a não aconselhar esta outra forma de 

revisão. 

Antes de tudo, na Italia, a sentença de absolvição dos pretores 

ou dos tribunaes, que não o jury, é retratavel sempre que seja appellavel. 

E si isto não se póde fazer nas sentenças emanadas do jury, isto mesmo 

se deve, antes ao respeito exagerado pelos veredictums do jury — 

respeito de que já vimos as rasões e consequencias quando se fez um 

pouco de historia da revisão — do que a rasões intimas de indole juridica. 

Mas si nos disserem que este argumento não vale, porque na 

appellação ainda não ha uma res judicata? 

Bem; nós responderemos, que à fortiori, precisa conceder em 

grau de revisão, isto que se concede em grau de appellação, porque a 

appellação versa sobre factos já apreciados pelo primeiro juiz, ao passo 

que a revisão versa sobre factos novos. 

Tudo quanto podemos conceder aos nossos adversarios é isto: 

que a revisão contra as sentenças de absolvição não se deva conceder tão 

facilmente, como si deve conceder contra as sentenças de condemnação. 

Mas, ao contrario, como póde negar-se aqui a justiça da 

revisão, quando o absolvido judicialmente confesse ser criminoso, ou o 

que é peior, extrajudicialmente, se vanglorie do crime commettido? 
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E digamol-o francamente, recusal-a nos parece querer ferir o 

bom senso. Nem se diga que taes confissões são raras e que com esta 

novidade legislativa se tornarão sem duvida rarissimas, não se diga isto, 

porque então nós responderemos que tambem por motivos de symetria a 

justiça social não deve desarmar-se.1 

A denegação da revisão, diz bem Ferri, em damno dos que 

foram julgados, é exactamente a consequencia dum systema que nós 

faremos votos para vêl-o desapparecer: o systema de considerar os 

accusados, tambem depois de remettidos ao plenario e mesmo depois de 

uma condemnação, antes como victimas perseguidas, de cuja salvação 

precisa-se cuidar e assegurar a todo custo, do que como parte adversa á 

sociedade nos processos criminaes. Devem ser banidos esse 

sentimentalismo vão e esse medo exagerado: a revisão dos julgados 

favoraveis aos réos, é para nós um correlativo logico e necessario do 

remedio igual concedido aos julgados condemnatorios. E não 

comprehenderemos nunca porque surgindo contra uma sentença 

favoravel ao accusado as mesmas suspeitas que abrem a porta para rever 

as sentenças de condemnação, a sociedade deva ser constrangida a 

soffrer em paz as absolvições indevidas e as indevidas mitigações de 

responsabilidade penal. 

“Ao contrario, com as exagerações individualisticas dos 
escriptores da escola classica, dentre elles Orano, vê-se que 
naturalmente, nem alludindo á revisão, em caso de 
absolvição, entretanto a admittiria tambem no caso em que 
a opinião publica cresse errada a sentença de condemnação! 

“Em França, o deputado Boysset apresentava em Dezembro 
de 1884 um projecto de revisão, sempre para os casos de 
condemnação, do qual diz Bertheau que agora nos casos de 
condemnação a máxima commum se converteria noutra: res 
judicata pro ERRORE habetur.” 2 

 
1 Alimena, obr. cit., pag. 52, I. 
2 Ferri, Sociologia cit., pag. 608. 
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Tambem um auctor notavel que temos citado e organisou 

projectos de codigos, inclusive o de processo penal para o Japão, 

Boissonade; omittiu a revisão das absolvições e mitigações da pena, 

dizendo no commentario ao mesmo projecto, confrontado com o cod. 

japonez: 

“O livramento ou absolvição não daria lugar á revisão, nem 
da parte do ministerio publico, nem da parte da pessoa 
absolvida.”1 

66. A seu turno, Garofalo observa judiciosamente que a 

revisão no interesse da accusação, nioguem quererá excluir por uma 

maxima, porque não ha uma rasão no mundo que justifique a 

irrevogabilidade das sentenças favoraveis ao accusado, a despeito de 

qualquer erro de facto porque seriam revogaveis si tivessem sido de 

condemnação. 

O codigo de processo penal italiano cala absolutamente a 

revisão no caso de absolvição. Mas não ha de que maravilhar-se, porque 

esta lacuna corresponde a um systema inteiro, cuja tendencia é deixar ao 

accusado, como direito, por elle irrevogavelmente adquirido, toda a 

vantagem concedida em um estadio do processo, de modo que no estadio 

successivo a sua condição não possa peiorar; disto constituem outros 

exemplos a impossibillidade duma annullação efficaz no caso de recurso 

do ministerio publico contra uma sentença de absolvição; e o augmento 

vedado da pena nos julgamentos de appellação ou nos novos 

julgamentos, quando não se tenha recorrido ou appellado tambem por 

parte do ministerio publico. 

É chegado o tempo de modificar semelhantes disposições da 

legislação italiana, as quaes manifestamente se oppõem aos fins do 

systema repressivo. 

 
1 Boissonade, Obr. cit., pag. 861 in fine, n. 741. 
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Nada de melhor que a lei circumde o accusado de todas as 

garantias imaginaveis, para que se torne, sinão impossivel, ao menos 

extremamente raro, o caso da condemnação dum innocente. 

Nada de peior, ao contrario, que um systema, no qual, 

reconhecido o réo, este possa salvar-se, collocando-se sob a egide duma 

formula legal. Elle consagra por tal modo alguma cousa de semelhante, de 

mais absurdo talvez, do que as immunidades medievaes. 

Estas desappareceram na Italia mais tarde que nas outras 

nações. E assim por tudo a Italia será a ultima a abolir aquellas outras 

especies de immunidades que consistem no fazer que o réo aproveite para 

subtrahir-se á pena, de um erro evidente, de uma omissão, de uma 

condição juridica de cousas em que o tem collocado a sua boa fortuna. 

Os codigos mais recentes e mais aperfeiçoados têm libertado a 

justiça de semelhantes prejuizos. 

Assim o processo penal austriaco e o allemão permittem a 

reabertura do processo Wiederaufnahme des Verfarhens (revisão), 

tambem no interesse da accusação.1 

O cod. de processo penal austriaco diz: 

“Art. 355. O ministerio publico ou o accusador privado não 
poderá pedir a revisão do processo em rasão dum facto pelo 
qual o accusado tenha sido absolvido por uma decisão 
passada em julgado, sinão, si o direito de proseguir contra a 
infracção não se ache extincto pela prescripção, e si 

“1.º a decisão tenha sido determinada pela falsficação de um 
acto, por um falso testemunho, pela corrupção ou por 
qualquer acto punivel commettido pelo accusado ou por um 
terceiro; 

“2.º o accusado tenha confessado judicial ou 
extrajudicialmente o facto que lhe tinha sido imputado, ou 
surjam novos factos ou meios de prova que sós ou 

 
1 Garofalo, La revisione dei giudicati na Scuola cit. pag. 101. 
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conjunctamente com outras provas produzidas 
anteriormente sejam taes que demonstrem a sua 
criminalidade.”1 

Tambem o cod. de processo penal allemão assim dispõe: 

“Art. 402. Um processo terminado por julgamento com força 
de cousa julgada será revisto (reaberto) em prejuizo do 
accusado: 

“1.º Quando um documento apresentado em seu favor nos 
debates fôr reconhecido falso ou falsificado; 

“2.º Quando uma testemunha ou perito, prestando um 
depoimento ou dando um laudo em favor do accusado, se 
tornaram réos de uma violação culposa ou dolosa do 
juramento dado ou compromisso assumido; 

“3.º Quando na sentença teve parte um juiz, jurado ou vogal 
(Schöffe) que em relação á tal causa se tornou réo de uma 
violação de deveres do seu officio, sempre que a esta 
violação seja comminada uma pena publica applicavel 
mediante processo judicial; 

“4.º Quando a pessoa absolvida faz judicial ou 
extrajudicialmente uma confissão de seu crime digna de fé.” 

Daguin, commentando o mesmo codigo, nesta disposição 

mesmo, além de fazer referencias a outras correlatas do texto, diz em 

geral sobre este: 

“Convém distinguir entre a revisão do processo em prejuizo 
do accusado e a apresentação duma nova accusação. Pode-
se pedir a revisão do processo quando pelo julgamento se 
tem estatuido sobre o fundo ou merito mesmo do negocio.” 

Aqui Daguin tambem aproxima citando as disposições do cod. 

austriaco que acima já citamos. Depois interpretando o art. 402, n. 4.º do 

cod. allemão, cujo texto transcrevemos, diz: 

“Esta disposição não é applicavel sinão quando o accusado 
tem sido absolvido. 

 
1 Bertrand & Lyon-Caen Obr. cit., art. 355, pag. 174. 
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“A confissão do accusado condemnado, recolhida 
posteriormente á sua condemnação e versando sobre a 
existencia de circumstancias aggravantes, despresadas pelo 
tribunal por falta de prova, não poderia motivar a revisão” — 
Julgamento do tribunal do imperio, 5 de março de 1881.1 

Conforme resulta de taes disposições, ha notavel diversidade 

entre esses dous codigos, porque ao passo que o cod. allemão não 

admitte a revisão das sentenças absolutorias, sinão em poucos casos 

taxativamente enumerados; o codigo austriaco, ao inverso disso, admitte-

a tambem na superveniencia de novos elementos de prova. 

E a propósito, comparando esses dous codigos, Garofalo 

observa que as fórmulas germanicas são menos amplas e mais precisas 

do que as austriacas. 

O caso da superveniencia de novas provas é nestas ultimas 

um daquelles pelos quaes se poderia pedir a revisão contra o acusado 

absolvido. Ora isto não póde admittir-se pelas mesmas razões, porque se 

exclúe na revisão a favor do accusado, conforme a opinião de Garofaio, 

como já vimos, não acceitando-a e preferindo a de Alimena (ns. 15 e 16). 

Ao contrario, diz o mesmo auctor, as fórmulas allemãs seriam 

adoptaveis em qualquer codigo novo que não queira persistir ou via das 

desconfianças e dos receios contra o ministerio publico em vez de dar a 

esta magistratura aquellas faculdades que um pais livre e culto deve 

attribuir-lhe para a recta administração da justiça. 

Mas, note-se, que si o codigo allemão não faz do caso de 

superveniencia de novas provas uma causa de revisões absolutorias, é 

porque o restringe ás condemnatorias. 

Continuando, diz ainda Garofalo, que os casos de falsidade em 

acto ou declarações de testemunhas e o da corrupção devem ser 

 
1 Daguin, obr. cit., art. 402 e nots., pag. 211. 
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communs á revisão em faror do condemnado, ou em damno do accusado 

absolvido. 

Mas, o caso proprio da revisão no interesse da accusação, é a 

confissão judicial ou extra-judicial do accusado absolvido. 

O mesmo auctor tambem observa que tem havido na Italia 

exemplos de semelhantes confissões, feitas cynicamente pelo accusado ao 

sabir do tribunal, onde foi declarado innocente. 

Um procurador geral narrava a Garofalo que recentemente um 

tal, accusado de assassinato e mandado em paz pelos jurados se jactava 

na mesma noite ter zombado do tribunal, declarando publicamente ser 

elle o auctor do assassinato. 

Os carabineiros o prenderam logo e o levaram ao procurador 

do Rei, convencidos de que o julgamento pudesse ser repetido; só se 

desenganaram quando o procurador do Rei ordenou a soltura immediata 

do malfeitor! 

De certo, observa ainda Garofalo, que ninguém quererá 

sustentar que em uma reforma do processo penal italiano se sanccionem 

novamente semelhantes principios desmoralisadores. 

Mas, para disciplinar-se o instituto, se encontrará algumas 

difficuldades nos julgamentos do jury, si este tambem não é reformado de 

modo a evitar-se a absolvição dos réos confessos. Porque, si a confissão 

foi feita em sessão, ou audiencia publica e a despeito disto os jurados 

podem declarar que o accusado não é culpado, este ultimo nada tem a 

occultar; elle tem recebido dos seus juizes a faculdade de vangloriar-se do 

maleficio. 

Si se quer, pois, a reabertura do processo é necessario 

coordenar os dous institutos por um destes dous modos: ou estabelecer 

que não se proponha o quesito da culpabilidade sobre o facto principal, 
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quando o accusado tenha confessado o delicto e não haja motivo algum 

de duvidar das suas affirmações; — ou, si não se quer introduzir tão 

salutar reforma nos julgamentos pelo jury, precisaria estabelecer que o 

process se possa renovar só no caso de confissão feita pelo accusado 

posteriormente á sua absolvição, considerando-se que quando elle se 

tenha declarado culpado diante de seus juizes, o valor de tal confissão já 

tem sido por elles sufficientemente apreciado.1 

Lucchini admitte tambem a revisão dos julgados de absolvição 

nos termos, em geral, dos cods. allemão e austriaco.2 

67. Entretanto, como se trata da funcção justamente do 

instituto de revisão que não está universalisada, como a outra, a favor dos 

condemnados, recorreremos a Alimena para auxiliar-nos nas citações da 

legislação comparada e com especificações que não aproveitamos na 

outra parte deste trabalho. 

O systema do cod. allemão é seguido pelo cod. de Zürich, § 

1100, que só contempla a especie do falso testemunho; pelo cod. de 

Soletta, § 345, que comprehende este caso e o da corrupção; e pelo cod. 

norueguez, § 415, que se refere a estes casos e mais ao documento falso, 

á pericia falsa e á confissão. 

O systema do cod. austriaco é acompanhado pelo projecto 

dinamarquez, § 423, que prevê o falso testemunho, a falsidade de 

documentos, a corrupção do juiz, a confissão e as novas provas e pelo 

cod. da Servia, §§ 335 e 344, que comprehende além desses casos, a 

corropção do accusador. Este ultimo codigo, porém, estatue que não se 

pode conceder a revisão, quando o accusado tenha sido pelo mesmo facto 

declarado innocente duas vezes, quando se preencha a prescripção e 

quando uma lei nova cancelle aquelle facto do numero dos crimes, §§ 338 

e 339. Semelhantemente, o cod. de Berne, art. 502, prevê a hypothese 

 
1 Garofalo, Obr. cit., pag. 103. 
2 Lucchini, Elementi di procedura penale, Firenze, 1895, pag. 108 n. 97. 
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em que um delicto tenha influido sobre a decisão do processo, a 

superveniencia de novos indicios, a confissão do absolvido, a contradicção 

dos julgados; e o cod. da Turgovia, § 208, prevê a falsidade da 

testemunha, do perito, de um documento, a corrupção do juiz, o 

conhecimento de uma cousa qualquer que contradiga o julgado, a 

descoberta de novos meios de prova. 

Não faltam, porém, nota ainda Alimena, outras legislações que 

abandonando qualquer especialisação cathegorica de casos e hypotheses, 

prevejam simplesmente e em geral, esta especie de revisão, sempre que 

sobrevenham novas provas. 

Na Suecia, pela ordenança real de 1779, que como dissemos, 

está ainda em vigor, se admitte a revisão do absolvido, mas este direito 

se exercita somente contra os auctores de crimes graves, o homicidio, o 

incendio, o furto. 

Na Finlandia vigora o mesmo systema com a citada 

ordenança. 

Mais geral ainda e sem limitações o mesmo systema é seguido 

pelos codigos dos cantões suissos de S. Gall, § 193; Lucerna, § 236, 

Apenzell, §§ 92 e 93, Sciaffusa, §§ 320 e 321, Zug, § 92, Basilea, § 128 e 

Glaris, § 148.1 

Tratando do assumpto neste ponto e referindo-se aos 

projectos italianos, denominados Calenda, diz Bonanno, que assignala 

entre as modificações mais importantes a faculdade concedida ao 

ministerio publico de pedir a revisão da re judicata no interesse do 

accusado, tambem depois da sua morte; e o direito do accusador publico 

de pedir a revisão no interesse da accusação, conceitos estes que 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 49, II, III. 
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extremam a verdadeira natureza do ministerio publico que é guarda e 

vingador dos direitos da sociedade e dos individuos isolados.1 

68. O direito brasileiro, como vimos, sobre a revisão é feitura 

da Republica, cuja Constituição lhe deu entrada somente a favor dos 

condemnados. 

Discutindo-se no Congresso Nacional Constituinte em 1891 o 

projecto da mesma Constituição, na parte relativa ás disposições de 

caracter penal propuzemos, como emenda, que foi depois rejeitada, a 

seguinte: 

“A lei marcará os casos e a forma da revisão que deverá ser 
requerida pelo condemnado.” 

Em discurso, na parte em que sustentavamos essa emenda e 

combatiamos pelos direitos da sociedade olvidados diante dos direitos do 

criminoso, diziamos: 

“Ella se refere á revisão dos processos criminaes findos que se 

quer permittir, a requerimento do sentenciado, de qualquer do povo e até 

ex officio do procurador geral da Republica. Esta revisão é uma amnistia 

geral outorga da aos malfeitores. 

Como conceder-se ao Supremo Tribunal Federal a faculdade 

de rever os processos findos, já não digo a requerimento do criminoso ou 

de quem quer que por elle requeira em seu nome, como advogado ou 

procurador, mas a requerimento do procurador geral da Republica, não 

podendo o tribunal aggravar as penas? 

Oh! que importancia tem este direito, si muitos negam ao 

criminoso direitos? Esta disposição é uma exageração, um refinamento 

injustificavel por parte do poder judiciario do direito de graça. 

 
1 Bonanno, I progetti Calenda e la reforma della procedura penale na Scuola Positiva cit. 
Anno V, 1895, pag. 275. 
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Creio tambem que esta disposição equivale perfeitamente á 

creação de uma terceira instancia, porque tornará a revisão uma regra em 

vez de excepção contra o res judicata pro veritate habetur e todos os 

institutos processuaes que nelle se firmam. 

Não admitto que o supposto direito do criminoso seja mais 

respeitado do que o verdadeiro direito de qualquer cidadão, que não está 

sujeito aos effeitos de uma sentença criminal condemnatoria. 

Esses direitos que exageradamente em seu complexo 

constituem o individualismo são anti-democraticos. 

É preciso substituir esta disposição pelo reconhecimento dos 

direitos respeitaveis da sociedade que constituem o socialismo na boa 

accepção do termo.  

Ninguem ainda sustentou, que me conste, a doutrina 

concretisada nesse art. 80 do projecto (81 da Constituição) que não 

permitte aggravar as penas da sentença revista, quando provocada a 

revisão por qualquer cidadão ou o procurador geral da Republica. 

Publicistas modernos eminentes defendem a opinião 

diametralmente opposta, mesmo quando se trata de processo que não 

está findo. 

Georges Vidal, espiritualista e por isso insuspeito de rigorismo, 

em um livro recente, cujas palavras inserirei no meu discurso não vae tão 

adiante: 

“A opinião dos novos criminalistas, tendendo a auctorisar a 
aggravação da sorte do accusado por occasião da sua 
appellação ou do seu recurso de cassação, é a subversão 
dos principios juridicos os mais racionaes e da noção 
conforme o bom senso do effeito devolutivo dessas vias de 
recurso; os juizes superiores não podem estatuir sinão sobre 
o que lhes é submettido e o silencio do ministerio publico 
prova bem que a penalidade pronunciada é sufficiente, sinão 
exagerada: o representante da sociedade tem um meio 
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muito facil de evitar o inconveniente assignalado, appellando 
ou recorrendo elle mesmo, para que seja necessario 
introduzir uma modificação contraria á rasão e á equidade. 

“É verdade que nossas legislações modernas consagram o 
principio de que o recurso de revista ou cassação não pode 
ter lugar em caso de livramento pelo jury, sinão no interesse 
da lei, sem prejudicar o accusado livrado e que a revisão não 
é concedida sinão em proveito dos condemnados e não 
contra os accusados livrados em consequencia de um erro 
de facto.” 1 

Desprezamos rigores salutares e exagerando as tendencias 

espiritualistas, chegamos a pôr á disposição dos condemnados todos os 

cidadãos e o ministerio publico, fazendo da justiça, que deve ser 

inexoravel e inflexivel, uma obra de caridade ou um officio de assistencia 

publica. 

Portanto, aqui o repito, nós devemos guiar-nos na solução 

destas momentosas questões pelos principios scientificos e pelos 

exemplos de outros paizes de editara intellectual mais adiantada do que a 

nossa e não simplesmente por um inexplicavel sentimentalismo.2 

Parece que influiu nos nossos legisladores constituintes neste 

ponto o direito portuguez sobre o qual diz Villela: 

“A revisão só pode ter lugar em beneficio do réo. 

“O direito penal portugaez acceita, com a maioria das 
legislações modernas, o principio de que as vantagens una 
vez concedidas ao accusado por uma resolução definitiva da 
justiça não podem ser mais tarde impugnadas ou revogadas. 
Pouco importa que venha a descobrir-se a, culpabilidade do 
réo absolvido ou que elle confesse cynicamente o seu crime, 
e que a absolvição represente o producto dum delicto ou a 
condemnação se mostre evidentemente incapaz por 
insufficiente, de inutilisar a capacidade criminosa do 
condemnado, a palavra da justiça não pode ser substituida 
em favor da accusação. É uma eiva de sentimentalismo 

 
1 G. Vidal, De la penalité, Paris 1890, pag. 608. 
2 João Vieira — “Discurso no Congresso Nacional” — Constituinte — Annaes, etc. 1891, 
2.º vol., pag. 562 e 578, App. pag. 53.  
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morbido, que, neste ponto, como em muitos outros, falseia 
no nosso direito a funcção pratica da penalidade. 

“O futuro se encarregará de a apagar, por interesse do 
aperfeiçoamento das instituições penaes.” 1 

Entre nós tambem sob o dominio do direito vigente é 

impossivel a revisão contra as sentenças absolutorias. 

Dizemos isto, porque nenhuma lei auctorisa-a, referindo-se a 

Constituição e as leis ordinarias á uma só das faces do institituto, á 

revisão das sentenças de condemnação. 

Isto não quer dizer que o legislador ordinario não possa 

completar o mesmo instituto, admittindo e regulando a revisão das 

sentenças de absolvição. 

Ao contrario, nada ha na Constituição Federal que a isso se 

opponha. 

E nas leis ordinárias, promulgadas depois da constituição da 

Republica, não ha mesmo principio algum, que aliás poderia ser alterado 

pela legislatura ordinária, que repugue á admissão do instituto completo, 

com todas as condições com que deve ser acceito. 

O cod. do processo criminal de 1832 é que estabelecia: 

“Art. 327. O que fôr uma vez absolvido por um crime não 
tornará a ser accusado pelo mesmo crime.” 

Só se podia pelo direito anterior á Republica proceder de novo 

conlra indiciado, cujo summario de formação da culpa ou de instrucção 

fora julgado improcedente, ou terminou pela não-pronuncia do mesmo 

indiciado. Era bem claro o Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842 quando 

dizia: 

 
1 Alvaro Villela, Obr. cit., n. 30, pag. 368. 
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“Art. 270. Ainda que as auctoridades a quem incumbe a 
formação da culpa não obtenham, por meio das informações 
e diligencias a que houverem procedido, o conhecimento de 
quem é o delinquente, não deixarão de proceder contra elle 
ex-officio, ou por virtude de queixa ou denuncia, segundo 
couber no caso, em qualquer tempo que seja descoberto, 
emquanto não prescrever o delicto.” 

Nada obsta, entretanto, que uma lei ordinaria estabeleça a 

revisão das sentenças absolutorias, isto é, em damno dos absolvidos ou 

contra estes e no interese ao mesmo tempo das victimas e da sociedade 

que a justiça deve tutellar de preferencia á protecção que dispensa aos 

individuos, quando auctorisa rever as sentenças condemnatorias, a favor 

dos condemnados. 

Durante o governo da monarchia havia um obstaculo quasi 

insuperavel para isso e foi talvez a rasão da falta do Instituto completo, a 

favor dos condemnados, assim como contra os absolvidos. 

O obstaculo a que alludimos era a propria Constituição 

monarchica que no art. 179 dizia: 

“XII. Nenhuma auctoridade poderá avocar as causas 
pendentes, sustal-as, ou fazer REVIVER os processos 
findos.” 

Ora, a Constituição Federal, conforme vimos, auctorisa a 

revisão a favor dos condemnados, investindo a suprema corte federal 

dessa alta attribuição. 

Nenhum motivo e menos disposição constitucional existe 

semelhante á da monarchia, que vede reviver processos findos; ao 

contrario, o art. 81 da Const. Fed. manda revivel-os. A questão é de 

competencia do poder da União e dos Estados para regular tal revisão. 

Assim entendemos que o Congresso Nacional sobre esse 

assumpto só pode legislar para as causas federaes e as locaes do Districto 
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Federal. Ao mesmo Supremo Tribunal pode competir a revisão contra os 

absolvidos pelos juizes federaes ou pelo jury federal. 

A revisão, porém, das causas julgadas por juizes e tribunaes, 

inclusive o jury, locaes do Districto Federal, poderia ser attribuida á Côrte 

de Appellação, não á camara criminal só, mas funccionando em camaras 

reunidas. 

Nos Estados, aos Tribunaes Superiores da Justiça poderia ser 

attribuida tal funcção.  

69. Não tendo nós revisão de absolvições não temos dados 

estatisticos a registrar. 

Mas vamos tomar na obra de Alimena os que encontramos e 

que elle mesmo diz, serem escassos. 

Elle principia notando que se deve renunciar aos dados da 

Austria, porque conforme já vimos (n. 59), nelles não se distingue a 

revisão contra os absolvidos da revisão a favor dos condemnados. 

Compensa-nos porém, acrescenta, a estatistica do imperio 

allemão que nos offerece dados assás completos.1 

Eis os algarismos da revisão aliem} relativa aos acca” sados 

absolvidos: 

  1881-85 1886-90 1891 1892 1893 
Tribunaes policiaes 39 42 27 24 29 

Tribunaes regionaes e jury 51 35 31 34 25 
Total 90 77 88 58 54 

 

A revisão das sentenças absolutorias é muito menos frequente 

do que a revisão das condemnatorias. 

                                                 
1 Deutsche Justiz Statistik bearbeitetim Reichs —Justizamt, VII, pag. 239 —241. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

250

Eis agora o resultado dos novos julgamentos por força ou em 

virtude da revisão: 

I. TRIBUNAES POLICIAES 

  1881-85 
%  

1886-90  
% 

 1891-
% 

 1892-
% 

 1893-
% 

Annulação do 1.º julgamento 32,5 34,9 66,7 70,8 69,0 
Confirmação do 1.º julgamento 67,5 65,1 33,3 29,2 31,0 

 

II. TRIBUNAES REGIONAES E JURY 

  1881-85 
%  

1886-90  
% 

 1891-
% 

 1892-
% 

 1893-
% 

Annulação do 1.º julgamento 24,5 31,8 11,5 32,3 40,0 
Confirmação do 1.º julgamento 75,5 68,2 88,5 67,7 60,0 

 

III. SOMMA 

  1881-85 
%  

1886-90  
% 

1891-
% 

1892-
% 

1893-
% 

Annulação do 1.º julgamento 28,0 33,5 28,4 48,3 55,6 
Confirmação do 1.º julgamento 72,0 66,5 71,6 51,7 44,4 

   

Do conjuncto destes algarismos se vê que a confirmação dos 

primeiros julgamentos pouco excede os casos de annullação. 

A percentagem comparativa de todos os casos de revisão 

apresenta as seguintes relações: 

  1881-85 %  1886-90  
% 

1891-
% 

1892-
% 

1893-
% 

A favor do condemnado 77,8 81,2 77,6 85,2 88,2 
Contra o accusado 22,2 18,8 22,4 14,8 11,8 
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As observações sobre essa estatistica são de Alimena e nem a 

nós poderiam occorrer, porque não temos os elementos originaes que elle 

extractou.1 

70. Resta tratar de uma questão, a de saber, si admittindo-se 

a revisão das sentenças absolutorias, pode-se admittir tambem a da 

sentença condemnatoria para o fim não de minorar a pena, mas, ao 

contrario, a de aggravar a pena pela mesma sentença ao accusado. 

Alimena, suscitando esta questão observa que não se occupa 

no caso da superveniencia de uma lei mais severa; mas só da hypothese 

em que o erro judiciario, consista, não em declarar innocente o réo, mas 

em declaral-o réo de um crime menor. 

Logo nos acuamos diante de uma revisão contra o 

condemnado, mas tendo em vista acertar a pena ao crime realmente 

commettido. 

A nossa solução, diz o mesmo auctor, é affirmativa, 

limitadamente, porém, aos dous casos da confissão e da corrupção.2 

Effectivamente o cod. allemão estabelece: 

“Art. 403. A revisão de processo não poderá ter lugar afim de 

fazer modificar a pena nos limites da penalidade fixada pela mesma lei.” 

Commentando esta disposição, diz Daguin, abaixo do seu 

texto: 

“O pedido de revisão do processo deve ser rejeitado todas as 
vezes que os meios invocados em apoio são de tal natureza 
que elles teriam unicamente por effeito obrigar o juiz a 
abaixar ou elevar a pena, como consequencia duma 
apreciação dos factos mais favoravel ou menos favoravel ao 
condemnado. 

 
1 Alimena, Obr. cit., pag. 51, I, II.  
2 Alimena  Obr. cit., pag. 55, II. 
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Em outros termos, o pedido não póde ter por objecto fazer 
applicar uma pena mais forte ou uma pena mais fraca nos 
limites fixados pela mesma lei penal. Mas é mister 
considerar como uma lei differente. daquella que tem sido 
applicada, não somente toda lei que visa um delicto 
differente daquelle que tem sido investigado na instrucção, 
como tambem toda a disposição que, bem que visando o 
mesmo delicto, prevê circumstancias de facto, cuja 
existencia tem como resultado elevar ou abaixar a 
penalidade independentemente da apreciação mais ou 
menos favoravel do juiz; pouco importa que esta disposição 
se ache ou não no mesmo artigo de lei. 

Resulta das explicações que precedem, que pode-se invocar, 
para obter a revisão do processo, as disposições legaes 
relativas á reincidencia quando a lei penal faz desta uma 
causa de aggravação da penalidade; mas que o contrario dá-
se com as disposições concernentes ás circumstancias 
attenuantes.” 1 

Nós acceitamos a solução de Alimena consoante com o direito 

allemão, antes de tudo, em virtude de um dictado bem simples: quem 

pode fazer o mais, pode fazer o menos. 

Si pode-se rever o processo para condemnar o absolvido, com 

força de rasão maior pode-se rever para aggravar-lhe a pena. 

Entretanto, talvez alguns queiram vêr nessa simples questão 

um problema gravissimo, encontrando uma objecção formidavel na nossa 

Constituição Federal que no art. 81 § 2.º diz que “na revisão não podem 

ser aggravadas as penas da sentença revista”. Mas invocar esta 

disposição peculiar á revisão das coodemnações, unica de que cogitou o 

nosso estatuto politico seria um puro sophisma, simplesmente porque 

trata-se agora aqui da revisão das absolvições, ou do que menos importa, 

de uma injusta minoração da pena. 

A fazer-se obra por semelhante sophisma, a logica imporia 

que nós não podemos decretar a revisão das absolvições, desde que não 

 
1 Daguin, Obr. cit., art. 403, art. 5, pag. 212. 
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pudemos ao menos auctorisar por lei a aggravação da pena, porque isto é 

menos que aquillo. 

Alimena, como vimos, suscita, mas afasta, a questão relativa 

ao ponto da superveniencia de uma lei mais rigorosa, posterior á 

condemnação em virtude de uma lei mais branda e que não é a de que 

cogita o direito allemão a que pouco acima nos referimos. Vamos referir-

nos ligeiramente á questão, porque a legislação que adiante citaremos se 

refere tambem á ella. 

Não ha muito tempo Ferri, em um interessante artigo sob o 

titulo o projecto de codigo penal suisso, dizia: 

O art. 3.º disciplina com as normas costumadas a punição dos 

crimes commettidos no interior e no exterior; assim como o art. 4.º 

applica a theoria classica da retroactividade da lei penal, quando esta é 

mais doce, que é a expressão mais ingenua do classicismo. 

Este de facto tem proclamado o grande principio que a lei 

penal não é retroactiva; mas depois tem ruminado a regra, “quando a lei 

nova é mais favoravel ao accusado,” como diz o codigo italiano. Eu não 

nego a opportunidade desta excepção: mas, digo, que si se deve applicar 

a lei nova, porque se presume que tenha corrigido um erro da lei 

precedente e que ella baste actualmente á defeza social, então 

logicamente precisa applical-a tambem si aggrava a pena, porque tambem 

então corrige um erro e provê ás novas necessidades da defesa social. 

Nem se falle de pretensos direitos adquiridos diante da velha 

lei mais branda, porque tal linguagem está fora de lugar; delicto e pena 

não são relações de direito civil ou commercial. 
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A theoria positiva, para mim, é, ao contrario, que a lei penal 

deve ser sempre retroactiva, salvo o caso unico em que puna uma acção 

que a antiga lei não punia.1 

Esta opinião apasiguará um pouco o animo dos que se 

chocarem com as disposições que vamos citar.2 

O cod. austriaco dispõe: 

“Art. 356. O ministerio publico não poderá pedir a revisão do 
processo para que uma lei penal mais severa seja applicada 
ao accusado em razão do facto pelo qual elle foi 
condemnado, senão quando se tratar dos casos previstos no 
art. 385 e que: 

“1.º O crime realmente commettido é punido de morte ou 
com a reclusão perpetua, entretanto que, segundo a lei 
penal applicada, o accusado não podia ser condemnado 
sinão a uma reclusão temporaria; ou que 

“2.º Havia lugar de applicar a pena de reclusão por dez 
annos ao menos, entretanto que a pena foi applicada 
segundo uma disposição penal impondo a reclusão até cinco 
annos; ou que 

“3.º O facto constitue um crime, entretanto que o accusado 
foi condemnado somente por um delicto ou uma 
contravenção da competencia dos trfbunaes do districto.” 3 

Á vista deste texto é que Alimena diz que o cod. austriaco, § 

356, em certos casos especialmente determinados, abre caminho á 

revisão, para que o crime já julgado, seja julgado de novo, segundo uma 

lei mais severa. 

Isto, porém, é previsto implicitamente, tambem pelo cod. 

allemão, § 403, que não admitte a reabertura do processo, para o fim de 

alterar a pena nos limites estabelecidos pela mesma lei, o que significa 

 
1 La Scuola Positiva, Anno III, 1893, pag. 701. 
2 João Vieira, Cod. Penal Commentado, etc. Rio de Janeiro, 1896—97, pag. 47, n. 12, 1.º 
vol. 
3 Bertrand & Lyon-Caen, Obr. cit., pag. 174. 
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que seja permittido para o fim de alteral-a ou reformal-a segundo uma 

outra lei. 

Do mesmo modo, na já citada ordenança de 20 de Janeiro de 

1779, em vigor na Suecia e na Finlendia, se prescreve que em crimes 

graves, como o homicidio, o incendio, o furto, é permittida a revisão 

contra aquelle que tenha sido condemnado a uma pena inferior á pena 

applicavel, desde que ella já não tenha sido cumprida. 

Semelhantemente, o cod. da Servia, § 317, admitte a revisão, 

quando tenha havido erro na definição ou capitulação do crime e o crime 

realmente commettido seja punivel com pena superior, ao menos tres 

annos, áquella que a lei commina ao outro crime pelo qual tinha tido lugar 

a condemnação.1 

Neste ponto, com Lucchini, Garofalo e outros, e com as 

conclusões do insigue Relatorio elaborado por Alimena para o IV 

Congresso Juridico Italiano, podemos assentar como solução desta outra 

parte do problema de que acabamos de tratar: 

Que é admissivel a revisão da sentença de absolvição para os 

fins de declarar a criminalidade de um réo absolvido, ou a maior 

criminalidade de um réo condemnado injustamente á uma pena menor, 

nos casos seguintes: 

1.º confissão, tanto judicial, como extra-judicial; 

2.º julgado que seja o resultado de um delicto e, nesta 

hypothese ficam comprehendidos o falso testemunho, a pericia falsa, o 

documento falso e a corrupção do juiz ou tribunal. 

Faremos votos, ao terminar a nossa tarefa, para que os nossos 

legisladores admittam a revisão das absolvições, como admiltiram a das 

coodemnações. 
 

1 Alimena, Obr. loc. cit. pag. 55. 
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Isto realisado será a bancarrota de muito conselho de jurado 

corrompido, ao mesmo tempo que será um freio salutar para malfeitores 

cynicos. 

Somos justos, do mesmo modo que diante da maia ligeira 

duvida, de simples suspeitas defendemos à outrance o indiciado, não 

transigimos em materia de repressão do crime provado. 

Concluindo esta parte um pouco desenvolvida do nosso livro, 

quizemos render a devida homenagem a um instituto monumental tão 

pouco conhecido entre nós apezar de tão praticado. 

 

 

 

 

FIM DA SEGUNDA E ULTIMA PARTE 
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APPENDICE 

__ 

Arestos do Supremo Tribunal Federal 1 

1892 2 

1 

N. 4. — Relatados e discutidos estes autos de revisão em que 

é peticionaria D. Thereza Rosa, não passando a preliminar da requisição 

do processo original, por entender o Tribunal dispensavel julgar 

improcedente o recurso de revisão para effeito de ser confirmada a 

sentença recorrida, pagas as custas pela recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 6 de abril de 1892. Aquino e  

Castro, V. P.  Ovidio de Loureiro, vencido. — 59Andrade Pinto. — V. de 

Sabard. — Pereira Franco. — Pisa e Almeida. — Macedo Soares. — Souza 

Mendes.— Barradas, vencido. — Barros Pimentel. — Amphilophio. 

2 

N. 6. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão requerida pelo Padre José Maria Jacob, vigario da parochia de 

Blumenau, Estado de Santa Catharina, da sentença do Juiz de Direito da 

respectiva Comarca, que o condemnou à pena de tres mezes de prisão 

simples e malta correspondente á metade do tempo, como incurso no 

gráo maximo do art. 236 § 4.º combinado com os arts. 237 § 3.º e 238 

 
1 Supremo Tribunal Federal — Jurisprudencia — Accordãos annexos ao relatorio 
apresentado pelo presidente do tribunal e proferidos em 1895 (e em 1806 e 1897) — Rio 
de Janeiro, Imprensa Nacional, 1897, 2 vols., 1898, 1 vol. — Desta publicação official 
extrahimos os arestos para este appendice, faltando a publicação do anno de 1891 que 
ainda não sahiu. 

N. B. Conservamos a numeração da margem dos arestos que é a dos processos ou 
pleitos, para facilitar na secretaria do Tribunal a procura que algum curioso queira fazer 
nos autos originaes. 
2 Extrahidos dos Annexos dos Relatorios do Ministerio da Justiça de 1893, 1891 e 1895 
na falta ainda da Collecção do Supremo Tribunal Federal. 
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do antigo Codigo Criminal que então vigorava. Concedeu a pedida revisão 

para julgar, como julgam improcedente a accusação proposta contra o 

impetrante e della a absolvem; porquanto, a expressão — franc maçon — 

de que usou o impetrante n’um sermão, que pregou na Capella da ordeira 

em relação ao queixoso, Dominico Ad’ami, além de não ter sido proferida 

com animo de injurial-o e sim de corrigil-o, sem excesso de ministerio 

parochial, por entender que o queixoso se afastava dos seus deveres 

religiosos, nem só não é injuriosa em si mesma, como tal não a 

consideraram os habitantes do lugar, conforme o dizem, algumas das 

testemunhas do processo, pelo que, em caso algum, poderia expor o 

queixoso ao odio ou desprezo publico para incidir na disposição penal do 

citado Codigo. 

E si alguma irregularidade houve no modo por que o 

impetrante exerceu essa faculdade canonica, ao superior hyerarchico e 

não ao poder civil compete conhecer do caso e providenciar como 

entender, desde que não ha violação da lei penal e civil e assim julgando, 

condemnam o impetrante nas custas ex-causa. 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1892. — Freitas Henriques, P.—

Aquino e Castro. — Barros Pimentel. — Barradas. — Andrade Pinto. — 

Bento Lisboa. — Pereira Franco. — Pisa e Almeida. — Faria Lemos. — 

Ovidio de Loureiro. — José Hygino. — Macedo Soares, vencido. — O 

impetrado, Dominico Ad’ami, não querellou do impetrante por tel-o este 

appellidado maçon (o que entretanto seria tão injurioso, como se tivesse 

chamado catholico romano) mas sim por ter o impetrante observado das 

immunidades do pulpito e de lastimavel abraço da população do lugar, 

concedido elle, como maçon, assim dessa população catholica em sua 

maioria e tanto mais intolerante quanto mais igunrante e mais 

efficazmente dirigida por um padre fanatico, que o apontara como inimigo 

da igreja romana e não cidadão, por ser adversario politico do impetrante, 

chefe do partido catholico contra quem trabalhara nas eleições, como 

chefe do partido republicano. D’est’arte e com manifesto animo de injuriar 
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o impetrante prejudicou o impetrado em sua reputação, nas relações 

civeis e commerciaes, nos seus interesses pecuniarios do que ha nos 

autos abundante prova, minuciosa e magistralmente apreciada na 

sentença, fls. 22, sujeita a revisão do Tribunal. Nem tem lugar a 

compensação, á qual allude o Sr. Ministro Procurador Geral, no seu officio, 

fls. 37 v.: porquanto, 1.º) as sentenças, fls. 14 e 22, da 1.ª e da 2.ª 

intrancias, foram proferidas no regimen do Codigo Criminal, que não 

admittia similhante excepção; e 2.º), quando se quizesse appliear ao caso 

o art. 322 do Codigo Penal precisava provadas fossem as injurias que o 

impetrante allega terem-lhe sido irrogadas pelo impetrado. Ora por mais 

que se procure, não se vê dos autos similhante prova, nem de construil-a 

cogitara o impetrante. — Fui presente, B. de Sobral. 

3 

N. 13. — Vistos, relatados e descutidos os presentes autos de 

revisão criminal interposta pelos rens José Honorio de Mello e Sebastião 

Bueno da Silva, condemnados, como culpados de crime de roubo, por 

sentença do juiz de S. João do Rio Claro do Estado de S. Paulo, 

confirmada por accordão do Tribunal da Relação do mesmo Estado. 

E considerando que a prova unica exclusiva da criminalidade 

dos recorrentes é a que se deduz da confissão do primeiro réo, José 

Honorio de Mello, perante a auctoridade policial no respectivo inquerito, 

no fim de sete mezes, depois da perpetração do crime. Mas que essa 

confissão não podia produzir effeitos legaes, por ter sido feita por 

accusado de menor idade, sem assistencia de um curador; por ter sido 

assignada a rogo por terceira pessoa, quando o réo sabia ler e escrever; 

por não ter ella coincidido com as circumstancias do facto, que não eram 

conhecidas; e por ter sido formalmente retractados pelo supposto 

competente na formação da culpa e no plenario. Não julgam provada a 

accusação intentada contra os reus recorrentes; reformam as sentenças 

que os condemnaram; os absolvem da mesma accusação; mandam que 
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sejam postos em liberdade, quando por ai não estejam presos; pagas as 

custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 8 de outubro de 1892. — Freitas 

Henriques, P. — Ovidio de Loureiro. — Pereira Franco.— Pisa e Almeida, 

vencido. — Andrade Pinto, vencido.— José Hygino. — Aquino e Castro, 

vencido. — Bento Lisboa. — Barradas, vencido. — Ferreira de Rezende, 

vencido. — Amphilophio, com restricção a respeito de alguns 

fundamentos. — Faria Lemos. Votei pela nulidade; não decidida esta votei 

pela absolvição. — Fui presente, B. de Sobral. 

4 

N. 31. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal em que são impetrantes José Gonçalves Maia e Luiz Fernandes 

Lima, processados por queixa de Manoel Pereira da Cruz e condemnados 

pela Camara criminal no gráo minimo das penas do art. 319, § 3,º, 

combinado com o art. 42, § 1.º do Codigo Penal; julgam improcedente a 

revisão requerida por não ser a sentença condemnatoria contraria à 

evidencia dos autos e por serem destituidas de fundamentos juridicos as 

nuliidades arguidas. 

Tendo sido a acção intentada por queixa, foi para os termos 

della intimado o representante do ministerio publico, que ainda depois de 

incerrada a prova testemunhal teve vista dos autos para requerer o que 

fosse a bem da justiça. 

Reformando a sentença absolutoria da Junta correccional, a 

Camara criminal condemnou os rens no gráo minimo das penas do art. 

319, § 3.º do Codigo Penal, por ter reconhecido que o delicto fora 

commettido com a circumstancia attenuante do art. 42, § 1.º, nada 

influindo o facto de não a terem allegado os reus em seu favor, por ser 

essa allegação imcompativel com o systema de defesa adaptada, 

consistente na negação da pratica de acto criminoso. Nos termos do art. 
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322 do Codigo Penal as injurias compensam-se; em consequencia não 

poderão querellar por injurias os que reciprocamente se injuriarem. 

Si a reciprocidade das injurias determina e auctorisa a 

compensação e extingue a acção penal entre as partes, na hypothese não 

tem applicação esta disposição por não constar dos autos que o queixoso 

houvesse injuriado os reus. 

Não se verifica o caso de ser a sentença condemnatoria 

contraria á evidencia dos autos. Com a causa julgada existe a presumpção 

legal de que ella consagra a verdade. 

Para destruir esta verdade, não basta uma presumpção é 

necessaria prova de erro. 

Só no caso de erro provado póde ser admittido a revisão. Essa 

prova não se deu; não ha, pois, uma injustiça a reparar. A sentença 

condemnatoria não é contraria a evidencia dos autos; ao contrario ella se 

apoia em sufficiente prova testemunhal. 

Nestes termos não havendo evidencia do erro judiciario 

allegado para annullar os effeitos da auctoridade da causa julgada e 

estando regular o processo, julgando improcedente a revisão, confirmam 

a sentença condemnatoria custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 23 de novembro de 1892. — 

Freitas Henriques, P. — Pisa e Almeida. — Andrade Pinto, não conheci.—

Ovidio de Loureiro, vencido. — Pereira Franco. — José Hygino.— Aquino e 

Castro. — Bento Lisboa.— Ferreira de Rezende. — Amphilophio. —

Barradas, vencido. — Faria Lemos. 

Fui presente, Barão de Sobral. 
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5 

N. 10. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

recurso de revisão criminal, imterposto por Eugenio Ferreira da Costa, réo 

coodemnado em execução de sentença. E considerando — que o 

recorrente foi condemnado, como incurso no gráo médio das penas do art. 

205 do antigo Codigo Criminal, a prisão com trabalho por 4 annos, 6 

mezes, e multa correspondente á metade desse tempo: Que foi essa pena 

commutada na de 5 annos e 3 mezes de prisão simples e multa 

respectiva, mais — Que, não tendo aliás a lei penal effeito retroactivo, 

deve todavia ser regido o facto anterior pela lei nova, quando foi elle 

punido por esta com pena menos rigorosa, como determina o art. 3.º do 

Codigo Penal moderno; — Que o gráo médio das penas d’aquelle art. 205 

do Codigo antigo, descabe pelo art. 304 do novo Codigo a prisão cellular 

por 2 annos e 6 mezes somente; — Que, portanto, não póde deixar de 

aproveitar immediatamente ao mesmo recorrente a disposição benefica do 

citado art. 3.º do Codigo moderno, dão provimento ao recurso interposto 

para declararem o recorrente passivel pelo crime de ferimento grave de 

que foi accusado, unicamente daquella pena, de 2 annos e 6 mezes de 

prisão cellular. 

Mas considerando ainda: Que para o cumprimento de sua 

sentença assim ultimada deve ser levado em conta ao condemnado o 

mesmo tempo de sua sentença preventiva, segundo o disposto no decreto 

n. 774 de 26 de setembro de 1890. 

Que, não estando ainda estabelecido em seu inteiro rigor o 

novo systema penitenciario deve ser convertida a pena de prisão cellular 

na de prisão simples com o augmento da sexta parte, conforme a 

disposição do art. 409 do Codigo Penal vigente; 

Que feita essa conversão, deveria ficar sujeito o recorrente á 

pena de prisão simples por 2 annos e 11 mezes; 
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Que o mesmo recorrente se acha preso desde 7 de fevereiro 

de 1890, isto é, a 2 annos, 10 mezes e 3 dias. 

Que, portanto, lhe resta para completa execução de sua 

sentença a continuação de sua prisão por mais 27 dias somente: mandam 

que seja o recorrente Eugenio Ferreira da Costa posto em Liberdade, 

quando por ai não esteja preso, logo que termine o tempo de sua 

sentença substituida por este Supremo Tribunal Federal; custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, em 10 de dezembro de 1892.—

Freitas Henriques, P. — Ovidio de Loureiro. — Aquino e Castro, vencido. —

Bento Lisboa. — Pisa e Almeida, vencido. — Faria Lemos. — Pereira 

Franco, vencido por entender que o processo não contém as nullidades 

exigidas e que a sentença não foi dada contra a evidencia das provas dos 

autos julgando, portanto, improcedente a revisão. Estendendo ao disposto 

no paragrapho unico do art. 3.º do novo Codigo Penal foi de voto, que á 

relação de Belém cabia applicar ao recorrente a pena do art. 304, 

paragrapho unico, do mesmo codigo, por ser menos rigorosa do que a do 

art. 205 do antigo Codigo Criminal, em que o recorrente fora 

condemnado. — José Hygino. — Barradas. — Barros Pimentel. — 

Amphilophio. — Foi voto vencedor o Exm. Sr. Ministro Macedo Soares. 

Fui presente, B. de Soberal. 

6 

N. 30. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, delles consta que o impetrante Chrispim de Mello e Castro foi 

condemnado a ser expulso do exercito, por haver faltado com o devido 

respeito ao Major Fiscal do Corpo, na occasião em que este lhe ordenava 

que pagasse a uma praça a prestação de voluntario, que ella tinha direito, 

e descontado dos vencimentos de praças de sua companhia quantias que 

por sua esposa lhes eram adiantadas com percentagem. 
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Proposta a preliminar de se converter o julgamento em 

diligencia para serem apresentadas pelo impetrante, dentro de certo 

prazo, certidões de sua defesa no Conselho de investigação, dos 

depoimentos de 4 testemunhas de defesa e das sentenças do Conselho de 

Guerra e do Supremo Conselho Militar, não se venceu, por estar o 

processo sufficientemente preparado e se achar reproduzida em diversos 

ducumentos, nestes autos, a defesa do peticionario, constando as 

sentenças condemnatorias do documento de fls. 75 v.; accrescendo que 

estas são as peças com que o mesmo peticionario instruiu — o seu 

recurso de graça ao Poder Moderador, em 1883. 

Pelo exame destes autos verifica-se que os crimes estão 

plenamente provados por depoimentos de 5 testemunhas de fls. 65 e fls. 

78, e até pela confissão do impetrante, fls. 74 e 81 a 85. 

Os pareceres das commissões dos dous ramos do Congresso 

não-lhe são favoraveis; acham a pena muito rigorosa, comparando-a com 

outras, mas não contraria á evidencia dos autos. 

A secção de Guerra e Marinha do extincto Conselho de Estado, 

em parecer de 28 de junho de 1883, a f1. 9, entende que com justiça foi 

applicada a pena de expulsão, que perfeitamente corresponde e é a legal 

para o segundo crime. 

Em vista do exposto, affirmada a competencia deste Tribunal 

para rever os processos crimes, inclusive os militares, de conformidade 

com a disposição dos arts. 59, n. 3 e 81, § 3.º da Constituição, 

combinados com o art. 9.º, n. 3 do decreto n. 848 de 11 de outubro de 

1890, que regula os casos e a forma da revisão e cabendo a este Tribunal 

conhecer de sua propria competencia, julgando improcedente a revisão 

requerida, confirmam as sentenças condemnatorias; custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 7 de dezembro do 1892. — Freitas 

Henriques, P. — Faria Lemos, vencido quanto á preliminar, votei pela 
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diligencia proposta, por entender que o processo não estava devidamente 

instruido. Obrigado, porém, a julgar de meritis, o fiz á vista da prova 

existente nos autos. — José Hygino, de accôrdo com os votos dos Srs. 

Faria Lemos, Macedo Soares e Ovidio de Loureiro: pela incompetencia do 

Tribunal, por falta de lei especial. — Barros Pimentel, vencido na 

preliminar. — Bento Lisbôa, vencido na preliminar, e obrigado a proferir 

decisão com a prova constante dos autos, julguei improcedente a revisão, 

para confirmar a sentença, por ser a mesma prova contraria ao 

impetrante. — Ferreira de Rezende. 

O Tribunal não póde julgar sem prova. Quem neste caso 

poderia favorecer nega-a. E o facto que tão desagradavel e que em toda a 

sua nudez deante de nós se levanta é — que, guarda muito embora da 

Constituição, que, juiz muito embora do próprio Presidente da Republica, 

o Tribunal não tem os meios de obter documentos para julgar um Capitão. 

Como julgar? Desde que o Poder Executivo, pois, ou militar, negou os 

autos, a questão deixou de ser judiciaria, para se tornar politica. E neste 

caso, dous unicos são os expedientes, que ao Tribunal se offerecem —

deixar, todas as subtilezas e marchar de flanco e de frente e com afouteza 

sustentar o conflito; ou com franqueza se confessar desarmado. O que 

não póde é continuar a conhecer de todas as outras causas com 

sinceridade e verdade, e não assim dos militares. Isso, além de injusto, 

seria para elle, quanto a mim, indigno, injusto, porque se não ha a lei 

para uns, não ha para todos. Indigno, porque seria reconhecer o que a 

Constituição repelle — que todos no Brazil não são iguaes; ou, que deante 

dos seus mais altos superiores o soldado não é cidadão. Que fazer então 

em semelhantes circumstancias? Por habito, por instincto e por 

temperamento, o meu voto outro não deveria ter sido, sinão — que se 

acceitasse o conflicto com todas as suas consequencias. 

Mas a maior das necessidades que hoje sente o nosso paiz, é 

de ordem e de paz. E então, além de se metter afigurado que actualmente 

seria um tal conflicto anti-patriotico, tendo eu ainda reconhecido, que por 
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uma das suas ultimas decisões tinha o Tribunal, como nelle declarei muito 

enfraquecido a solidez do terreno em que se achava, propuz — que não só 

expuzesse ao Congresso Nacional o caso, como se lhe pedisse solução 

authentica; porém que certo ao mesmo se fizesse, que, emquanto tal 

solução não se desse, abster-se-hia o Tribunal de novas revisões, quer 

civeis, quer militares. Todos ficariam privados de um direito. A lei, porém, 

se tornaria egual para todos; e, com o grande clamor de muitos, mais 

depressa vingaria no direito de todos. — Amphilophio. 

Tendo por incontestável a competencia do Supremo Tribunal 

para rever desde agora os processos das jurisdicções militares, neste 

sentido votei no primeiro julgamento, na parte a este referente a 

semelhante prejudicial; votando, porém, contra a diligencia de nova 

audiencia do Conselho Supremo Militar, pela rasão de que, tendo tal 

Tribunal já declarado officialmente não reconhecer a competencia do 

Supremo Tribunal e por este motivo se recusado a ministrar as 

informações e documentos que lhe haviam sido exigidos era bem de vêr 

que não se prestava esse, como de facto não prestou-se, a satisfazer a 

nova requisição do Supremo Tribunal, que na hypothese de uma segunda 

recusa, ficaria na posição de vêr suas ordens e julgados mais de uma vez 

desobedecidos, sem ter aliás os meios de direito para fazel-os effectivos, 

como infelizmente verificou-se. Lido, porém, em mesa o processo, na 

sessão de seu julgamento definitivo, e evidenciado que delle não 

constavam nem as sentenças dos tribunaes militares, nem as provas da 

defesa perante elles, opportunamente apresentadas pelo reclamante, 

suggeri o alvitre de, convertido o julgamento em diligencia, segundo a 

proposta do Sr. Relator do Feito, marcar-se um prazo razoavel dentro do 

qual, ad instar do disposto no art. 230 do Reg. n. 737 de 25 de novembro 

de 1850, fossem junto aos autos por quem tivesse interesse no 

andamento do processo as peças reconhecidas necessarias para o 

julgamento definitivo da revisão. Vencido com o Sr. Relator na votação 

preliminar a que foi submettida a diligencia de sua proposta, e obrigado 
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assim por similhante votação do Tribunal e seu estylo a pronunciar-me de 

meritis, tendo só em consideração as provas existentes nos autos e o 

elemento da convicção ministrado por elles, votei pela confirmação da 

condemnação, já que não podia abster-me de votar, nem tinha para a 

mesma convicção ou lei elemento que não fosse as provas de accusação 

constantes dos autos. Declaro, entretanto, que, attento ás circumstancias 

extraordinarias de um tal julgamento, proferido com pleno conhecimento 

de causa, fica salvo ao reclamante pela minha parte, como tambem 

declarei perante o Tribunal, o direito de remover em qualquer tempo, si 

assim lhe aprouver, o recurso de revisão do processo e sentença de sua 

condemnação.— Pereira Franco, vencido. 

Na falta dos autos originaes, pareceu-me indispensavel exigir, 

que o reclamante apresentasse por certidão a sua defesa no Conselho de 

investigação (ut. fl. 75 e fl. 73), os depoimentos das quatro testemunhas 

que em seu favor apresentara (ut. fl. 36 a fl. 39, e as sentenças do 

Conselho de Guerra e do Conselho Supremo Militar de Justiça, que o 

condemnaram, para com essas peças, incontestavelmente substanciaes 

do processo, supprir-se aquella falta, e assim ficarem completos os 

elementos essenciaes a uma revisão conscienciosa, de onde resultasse 

uma decisão fundada na apreciação imparcial e justa de todos os factos 

com suas circumstancias, em face das disposições criminaes respectivas. 

Não tendo passado essa preliminar, deixava de tomar 

conhecimento do recurso, por não julgal-o devidamente instruido, como o 

provam os arts. 103 e regulamentos do Regimento de referencia ao dec. 

n. 848 de 11 de outubro de 1890; mas em altenção ao disposto no dec. 

de 28 de agosto de 1834, convi em que esse meu voto fosse considerado 

de improcedencia da impetrada revisão. — Fui presente, B. de Sobral. — 

Pisa e Almeida. — Aquino e Castro. — Barradas. — Andrade Pinto, não 

conheci. 
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1893 

7 

N. 42. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão crime, em que o bacharel Manoel do Nascimento Pontes, ex-

escrivão de orphãos da cidade do Recife, no Estado de Pernambuco, 

condemnado pelo respectivo Superior Tribunal da Justiça, como incurso no 

gráo médio do art. 232 do Codigo Penal a tres mezes e meio de prisão 

cellular, perda de seu officio e a pagar a multa de 2 ¹/2  por cento do valor 

da herança comprada, pede que seja revisto o seu processo, sob o 

fundamento de que é nullo o accordão do referido Tribunal que o 

condemnou: 

1.º porque foi proferido por tres desembargadores, os quaes 

não constituem a maioria de sete, numero de que se compõe o Tribunal; 

2.º porque teve por objecto um facto, pelo qual o mesmo 

recorrente não fica denunciado, nem pronunciado, nem accusado; 

3.º porque esse facto não constituo crime imputavel a um 

escrivão; 

4.º porque, si constituisse, deveria ser julgado pelo juiz 

federal; 

5.º porque estaria prescripto; acerescendo ter sido dada 

aquella decisão contra a evidencia dos autos; e attendendo a que nenhum 

desses fundamentos é procedente, conforme o demonstrou cabalmente o 

procurador geral em seus officios de fls. 114 e fls. 128, negam a revisão 

impetrada. 

Dos autos originaes appensos á fl. 792 e dos presentes á fl. 

99, vê-se que no dia do julgamento do recorrente compareceram ao 

Tribunal quatro desembargadores, inclusive o presidente, e constituindo 
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elles a maioria dos sete membros, de que o mesmo se compõe, foi aberta 

a sessão e nella julgado o recorrente muito regularmente por tres juizes. 

Tal nullidade, pois, não se dá. 

Da mesma sorte, o facto que fez objecto da condemnação do 

recorrente, isto é, a compra da herança de um menor, constante de um 

inventario que corria por seu cartorio, sendo o motivo determinativo as 

alterações e falsificações nos respectivos autos, que lhes são attribuidas, 

figurou sempre na denuncia do promotor publico, na defesa do recorrente, 

nos depoimentos das testemunhas de uma e outra parte, no despacho de 

pronuncia, nas razões de recurso e no accordão à fl. 275 dos autos 

originaes, que a julgou improcedente, assim como no libello, na sentença, 

fl. 324 dos mesmos autos e fl. 52 dos presentes, que absolveu o 

recorrente do crime de prevaricação por meio das allndidas falsificações e 

alterações, e, finalmente, na appellação de fls. 337 v., interposta pelo 

orgão da justiça, pelo que foi com a maior exactidão e cabimento, que no 

citado accordão se disse que esse facto não era um facto novo que 

surgisse a meio do processo, mas acto allegado na denuncia, discutida, 

controvertida e articulada no libello, sob a forma de interesse pessoal do 

réo e a respeito da qual este foi ouvido e produzia sua defesa do principio 

ao fim do processo. 

Para se evidenciar que é imputavel a um escrivão de orphãos 

o crime do art. 232 do Codigo Penal, em que o recorrente foi julgado 

incurso, basta attender para a Orden. Liv. 1.º, Tit. 89, §§ 3 e 8, que dá 

regimento aos escrivães, e para a Orden. do mesmo Liv. 1.º, Tit. 88, 

princ., e n. 30, além de outros os escrivães de orphãos, como 

funccionarios estadoaes, não devem responder por seus crimes ante o juiz 

federal, que só tem competencia para julgar os funccionarios da União, e 

os crimes sujeitos á jurisdicção federal, na forma do art. 40 do decreto n. 

848 de 11 de outubro de 1890. 
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E quanto á prescripção, tambem invocada pelo recorrente, 

basta considerar que, embora o seu processo começasse muito depois de 

decorrido o prazo de um anno, sufficiente para a prescripção neste caso, 

segundo o art. 85 do Codigo Tenal, contudo, tendo havido não só a 

pronuncia, que nos termos do art. 79 a interrompeu, mas tambem a 

prisão do recorrente, facto que igualmente interromperia a prescripção da 

mesma condemnação, em vista do art. 80, torna-se evidente a 

improcedencia deste fundamento, isto é, de ser a sentença conderanatoria 

contra a expressa disposição da lei, por estar prescripta a acção criminal. 

E, finalmente, sobre a ultima allegação do recorrente, a saber, 

que a sentença foi dada contra a evidencia dos autos, basta notar, 

resumindo o que amplamente foi ponderado no mencionado officio, fl. 128 

v., do procurador geral que o recorrente não expendeu as razões em que 

se baseava para considerar o accordão condemnatorio contrario á 

evidencia dos autos; entretanto, que dos proprios autos resulta 

claramente a prova plena de haver o recorrente comprado, e por menos 

de seu valor, o quinhão de um menor na herança, cujo inventario corria 

pelo seu cartorio de escrivão de orphãos, facto que o mesmo recorrente 

não negou, antes confessou, explicando apenas o seu procedimento com a 

razão de ser esse herdeiro maior, o que aliás, é claramente desmentido 

pelo que consta dos autos signantes á fl. 170 de referencia á fl. 50, 51, 

52, á fl. 117 (escriptura de venda da herança), assim como a fl. 61 v. o 

seguintes e tambem á fl. 54 v. e fl. 57; de tal sorte, que com a mais 

perfeita justiça foi o recorrente julgado incurso no art. 232 do Codigo 

Penal e na sua conformidade condemnado; decisão essa que, devendo ser 

mantida, a revisão impetrada não póde ser concedida. 

Supremo Tribunal Federal, 7 de outubro de 1893. — Andrade 

Pinto, presidente interino. — Pereira Franco. — Barros Pimentel. — Pisa e 

Almeida. — Faria Lemos.— Ovidio de Loureiro, vencido. — Barradas, 

vencido. — Impedido o Sr. José Hygino, pelo que não votou. 
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8 

N. 14. — Vistos e relatados os presentes autos de revisão 

criminal em que são impetrantes Quintino Orenga e outros, proposta a 

preliminar de nullidade do processo, por incompetencia da justiça local 

para conhecer do crime de moeda falsa, commettido pelos impetrantes, 

condemnados em data do primeiro de julho de 1891 pelo juiz de direito da 

Comarca de Porto Alegre, digo da Comarca de Nazareth, em Pernambuco, 

como incurso nos arts. 240 e 241 do Codigo Penal, julgam procedente a 

mesma preliminar, e nullo o processo de fls. 163 em diante, porque, ao 

tempo em que foi proferido o despacho ahi exarado com relação ainda aos 

termos da formação da culpa (24 de março de 1891) já se achava 

installado o juiz seccional naquelle Estado (10 de março de 1891), como 

consta de documento official e existente neste Tribunal e só ao juiz de 

secção competia o processo e julgamento do crime de que se trata, em 

vista das disposições em vigor. 

Que em these, e pelo insolito systema politico e regimen 

judiciario estabelecido pela Constituição deve pertencer exclusivamente á 

Justiça Federal o conhecimento dos crimes de moeda falsa, contrabando e 

outros, que directa e immediatamente interessam a ordem, segurança, 

credito e prosperidade, de toda a Nação, não ha quem o conteste, sendo 

ao contrario, accorde a opinião de que assim conviria que fosse 

expressamente disposto em lei a bem da justiça e dos direitos por ella 

garantidos. 

Levando-se, porém, a duvida que na justiça se procura 

resolver com o devido acerto e bem ajustadas razões de direito, quando 

se considera a questão em face do direito constituido. 

Tres argumentos principaes têm sido produzidos perante o 

Tribunal, por occasião do julgamento de crimes dessa ordem em 

sustentação da competencia privativa da justiça local. 
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Funda-se o primeiro na letra da lei (Constituição da Republica 

e decreto n. 818 de 11 de outubro de 1890) deixando de mencionar, entre 

as attribuições conferidas á Justiça Federal a de processar e julgar o crime 

de moeda falsa, sendo que por tratar-se justamente de questão de 

competencia em materia criminal é inadmissivel qualquer interpretação 

ampliativa, que tenha por fim abranger casos não previstos ou claramente 

definidos na mesma lei. 

Basea-se o segundo na manifesta intenção do legislador (cit. 

decreto n. 848) de excluir o caso proposto da competencia da Justiça 

Federal, como foi declarado no relatorio do Ministerio da Justiça de 1891, 

a pag. 35. O terceiro, na rejeição da emenda, que, no sentido do 

reconhecimento da contestada competencia, foi apresentada ao 

Congresso, por occasião de ser discutida e votada a Constituição politica 

vigente. 

Nenhuma das razões suppostas suffraga a doutrina restrictiva 

da faculdade de que é investida a Justiça Federal em bem dos legitimos 

interesses da União, comprometidos pela pratica do crime que tem por 

objecto a falsificação da moeda, instituição de caracter imminentemente 

nacional. Pela constituição, art. 59, n. II, é dada ao Supremo Tribunal 

Federal a attribuição de julgar em gráo de recurso as questões resolvidas 

paios Juizes e Tribunaes Federaes. 

Quaes sejam essas questões não o declara a Constituição 

restricta e taxativamente no art. 60, onde se vê empregada a phrase 

generica — quaesquer outras causas — sempre com a attenção ao directo 

interesse que nellas possa ter a União; mas na lei organica da Justiça 

Federal (decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890) pela qual são 

reguladas as disposições judiciarias de que depende a execução completa 

da Constituição (art. 34, § 34 da mesma Constituição) acham-se 

classificados os casos em que é cabido o exercicio da jurisdicção federal, e 

entre esses se encontra o de acções que interessarem ao Fisco Nacional 
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(art. 15, let. d.) Na palavra — acções — sem duvida se acham 

comprehendidas pela identidade de razão e consequente disposição, não 

só as causas de natureza civil como as de caracter criminal. 

A propria Constituição e mais as leis que organisaram a Justiça 

Federal e a Estadual indistintamente empregam muitas vezes os termos: 

acções, causas, feitos ou questões com referencia ao civil e ao crime, 

sempre exprimindo no fundo a mesma ideia de que dão exemplo os arts. 

59, 60, 61, 62 e 72 da Constituição, 8, 9, 15, 16, 22, 24, 50 e 68 do 

decreto n. 848, 2, 50, 59, 89, 131, 166, 167, e 220 do dec. n. 103. 

Que a palavra Fisco significa hoje Thesouro — Erario ou 

Fazenda Nacional não póde tambem ser posto em duvida, em vista da 

noção, que deste termo nos dão as leis fiscaes e disposições 

regulamentares que lhe são attinentes; basta vêr a legislação citada na 

Consolidação das Leis Civis, nota ao art. 959, § 5.º; no Codigo Philippino, 

nota ao Liv. 4.º, Tit. 94 e o que, com referencia a essa Ordenação e a do 

Liv. 5.º, Tit. 90, § 1.º dispõem entre outras, a Ord. Circ. do Ministerio da 

Fazenda de 13 de maio de 1861. 

Si, pois, é da competencia da Justiça Federal o conhecimento 

das causas civeis ou crimes, que interessam ao Fisco ou Fazenda 

Nacional; si é dever do Ministerio Publico denunciar perante a mesma 

Justiça os delictos ou infracções da lei federal, em cujo numero não póde 

deixar de ser incluido, pela sua natureza e objecto, o crime de moeda 

falsa, si é ainda de obrigação para o mesmo Ministerio promover, em 

geral, tudo quanto fôr a bem dos direitos e interesse da União, em 

cumprimento do art. 24 let. c do citado decreto n. 848, é força concluir 

que a competencia da Justiça Federal está consagrada na letra expressa, 

e não só no espirito da lei constitucional e da organisação da Justiça 

Federal, sendo com razão juridica exercida essa faculdade pelo Supremo 

Tribunal de accordo com o art. 15, § 2.º, let. a do seu Regimento 
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Tanto mais procedente é concluido, assim, tirada, quanto se 

observa que as leis da União, por preceito constitucional, art. 3.º, § 3.º, 

só são executadas em todo o paiz por funccionarios federaes, sendo 

incumbida a intervenção da auctoridade local, que seria perturbar a acção 

da Justiça Federal, collocando-a na dependencia e subordinação da justiça 

dos estados em assumpto de vital e immediato interesse para a mesma 

União. 

Nem de defeito ou omissão que por ventura houvesse da parte 

da lei fundamental ou da lei organica sobre ponto de tamanha importancia 

para a causa da justiça, poderia razoavelmente deduzir a consequencia de 

completa interdicção dos meios indispensaveis para que se faça effectiva a 

acção da auctoridade federal emanada da propria Constituição. 

É principio geral de direito que, si em qualquer lei se acha 

omissão de cousa que lhe seja essencial ou que seja consequencia 

necessaria de sua disposição, e que tendo a dar-lhe o seu pleno effeito, 

conforme ao motivo della, deve em tal caso supprir-se o que falta á 

expressão, estendendo-se a disposição da lei ao que sendo 

comprehendido na sua intenção lhe falta nas palavras. 

Quod legibus omissium est, non omittetur religioni 

judicuntaem. 

Tambem a Constituição não incluiu no já citado art. 60, entre 

os crimes sujeitos á jurisdicção federal os de responsabilidade criminal dos 

juizes federaes a que se refere a ultima parte do § 2.º do art. 57 da 

Constituição; prevalece no de responsabilidade daquelles funccionarios, 

tanto que sobre o respectivo processo detalhadamente dispõem o decreto 

n. 848, arts. 52, 95 e 96 e assim tem sido entendido na pratica. 

O que cumpre, em casos semelhantes, é na applicação da lei 

pouco clara ou duvidosa, attender principalmente a sua razão — pro 

certun cum etiam voluntas legis ex-hoc collige potest — para de 
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conformidade com essa segura norma poder ser bem comprehendida a 

sua letra, evitando-se pela interpretação doutrinal, que é dada aos juizes 

e aos tribunaes, o absurdo que resultaria de reconhecer-se, como no 

presente caso, a existencia de um direito, qual o de determinar o peso, o 

valor, a inscripção, o typo e a denominação das moedas (Constituição, 

art. 34, § 7.º,) e denegar-se o meio pratico e coactivo de assegurar a 

effectividade desse mesmo direito, pela repressão e punição dos actos que 

o infringissem. 

Tal seria, entretanto, a consequencia a que teria de chegar-se 

forçosamente, desde que fosse privada a União da acção precisa para 

resguardar o exercicio da attribuição que lhe compete e de que usa no 

interesse geral, provendo sobre este ramo de serviço publico. 

Ainda mais resultaria dahi autorisar-se a inteira impunidade de 

um grave crime, porque, si dahi deixasse de conhecer a Justiça Federal 

pela supposta omissão, ou intencional exclusão da lei, tambem não 

poderia desse facto delictuoso tomar conhecimento a justiça local, por não 

se achar comprehendido na classe dos que interessam particularmente 

aos Estados, e, do contrario, estar virtualmente incluido entre os que são 

denunciados pelo Ministerio Publico perante as justiças federaes, em 

cumprimento do art. 24, let. c, do decreto n. 848. 

É certo que, pelo § 2.º do art. 65 da Constituição, é facultado 

aos Estados, em geral, todo e qualquer poder ou direito que lhes não haja 

sido negado por clausula expressa ou implicitamente contido nas clausulas 

expressas da mesma Constituição; mas bem se vê, que no caso figurado, 

a negação decorre precisamente da clausula implicita que se contem na 

expressão da lei fundamental, quanto á jurisdicção reservada á Justiça 

Federal em prol dos inauferiveis direitos da União. 

E com effeito, dar á União um direito sem obrigação cordativa, 

sem sancção que assegure a sua effectividade; prival-a dos meios 

correctivos da acção judiciaria necessaria, para que se possa tornar 
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effectiva a faculdade que lhe é conferida por conveniencia do bem geral, 

collocal-a na dependencia e subordinação dos Estados, quando se trata de 

resolver questões que entendem com a sua propria existencia, segurança 

e desenvolvimento, e desconhecer a indole do systema politico federal, é 

desnaturar o principio de inteira separação e independencia da jurisdicção 

estadoal e federal, que não mais poderia subsistir desde que na repressão 

dos crimes que directamente offendem os direitos privativos da União, 

tivesse de intervir a auctoridade estadoal, contrariando por via de forma 

processual que lhe é peculiar, não só a intelligencia e o sentido da lei em 

sua applicação, como até o effeito juridico das sentenças pela 

surperveniente commutação ou perdão das penas impostas em satisfação 

e garantia dos direitos reservados á União. 

A Justiça Federal, na phrase dos seus instituidores, é a pedra 

angular do systema politico, que foi adoptado pela Constituição; as leis 

que regulam, têm por objecto a garantia dos direitos da União, sem 

quebra, dos que possam pertencer aos Estados. 

Na descriminação das attribuições das duas justiças parallelas 

de novo creadas, predomina o principio de inteira independencia dos 

poderes federal e estadoal, guardada a distincção que assenta a natureza 

do facto que tem de ser julgado, ou no caracter official da parte offendida 

que promove a pronunciação indiciaria. 

O que pois, respeita ao direito, á auctoridade, interesse e fé 

publica, não de Estado mas de toda a União, é, nem póde deixar de ser, 

da alçada da Justiça Federal. 

Impor aos Estados a obrigação de receber a moeda nacional, 

que não pode ser por elles rejeitada (Constituição, art. 66, § 2.º) e ao 

mesmo tempo permittir-lhes que directamente influam sobre a 

depreciação ou valor dessa moeda, mediante o processo e julgamento da 

respectiva falsificação, seria uma incongruencia, como seria, não poder a 

União, quando offendida, invocar a auctoridade dos seus proprios juizes e 
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tribunaes em defesa de seus direitos, sendo forçada a recorrer, para tão 

legitimo fim, á justiça dos Estados. 

Tão graves e sensíveis são os inconvenientes que da collisão 

de direito necessariamente provem, não, em detrimento do regimen 

politico e judiciario, agora estabelecido, que só por esta consideração, 

seria de todo inacceitavel a restricção que se procurasse oppor á 

competencia jurisdiccional dos juizes e tribunaes federaes. 

Si é de razão e de direito respeitar e fortalecer a autonomia 

dos estados, não é de menor importância a necessidade de sustentar e 

defender a soberania da União, exercício das faculdades que são 

inherentes á sua organisação. 

Do accordão de interesses politicos e sociaes, que á primeira 

vista poderão parecer antagonicos, resultará a perfeita consolidação das 

instituições creadas em beneficio commum. 

Felizmente o inconveniente a receiar-se, desapparece, ante as 

disposições legaes, devidamente comprehendidas e applicadas com 

attenção, especialmente, aos motivos ou razões juridicas que lhe sirvam 

de fundamento.   

Prior ai que potentior est, quam vox meus dicentes. 

Quanto ao segundo argumento invocado em favor da 

competencia exclusiva da justiça local para conhecer dos crimes de 

contrabando, moeda falsa e outros, é de ponderar-se que com quanto de 

facto o citado relatorio do Ministerio da Justiça declare que foram taes 

crimes intencionalmente arredados da esphera da competencia federal 

pelas razões especiaes que ahi são indicadas, sendo aliás, reconhecido 

que pelo seu objecto poderiam ser naturalmente a ella sujeitos, nem por 

isso deixa de subsistir a faculdade conferida á Justiça Federal pela 

Constituição, que é de data posterior á do relatorio, desde que a 
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intelligencia mais ampla e favoravel a justiça e interesses federaes se 

prestam os termos em que são concebidos os já citados artigos, 

referentes á questão. 

Accresce que no mesmo relatorio vem resalvada a hypothese 

ou excepção á regra estabelecida, isto é, quando o direito individual 

reveste caracter essencialmente politico, por involver (como no caso 

presente), além de violação das leis fiscaes da União, um attentado contra 

o exercicio de attribuições e deveres nacionaes, caso expressamente 

reservado á Justiça Federal. 

Ora o exercicio de attriboições e deveres nacionaes 

prejudicado pela pratica de crimes classificados DO Codigo Penal, como 

attentoría da fé publica e interesses da fazenda nacional, acha-se 

indubitavelmente comprehendido em mais de um dos paragraphos do art. 

34 da Constituição, concernentes ás attribuições do Congresso Nacional, 

com relação ás rendas federaes. 

Assim, quando não se firmasse a contestada competencia no 

art. 59, § 2.º, ou 60, let. c. da Constituição, firmar-se-hia no mesmo art. 

60, let. i. segundo a intelligencia dada a esse artigo pelo invocado 

relatorio de accordo com a doutrina do direito criminal, que considerara os 

crimes contra a fé publica como verdadeiros crimes politicos. 

Finalmente, pelo que respeita ao terceiro argumento, já 

indicado, vê-se que não póde prevalecer para o effeito pretendido, 

porquanto, ainda que rejeitada, como foi, a emenda alludida, não foram 

declarados os motivos que determinaram a rejeição, e entre esses, mui 

razoavelmente poderia ter sido o principal a inutilidade ou desnecessidade 

de providencia, uma vez que, implicitamente se achava contida na letra e 

espirito das disposições conslitucionaes supracitadas. 

Com taes fundamentos, julgam, em parte, nullo o processado 

nos termos acima declarados. 
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E não se vencendo a medida proposta no sentido de passar-se 

ordem de soltura immediata em favor dos impetrantes, mandam que, 

para os fins de direito, sejam os autos que se acham no juizo estadoal, 

remettidos ao juiz seccional competente (decreto n. 1 de 26 de fevereiro 

de 1891, art. 6), pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 15 de março de 1895. — Freitas 

Henriques, P. — Aquino e Castro. — Piza e Almeida, vencido. — Barros 

Pimentel. — Ovidio de Loureiro. — Barradas. — Amphilophio. — Macedo 

Soares, vencido, quanto a de não expedir desde logo em favor do paciente 

alvará de soltura. 

Comquanto da discussão resultasse que a denegação do alvará 

provinha de ficar essa medida a cargo do juiz à quo, votei que ao Tribunal 

cumpria mandar expedil-o, como consequencia necessaria e immediata de 

sua decisão. 

José Hygino, de accordo com a decisão: porquanto a 

competencia da Justiça Federal para processar e julgar o crime de moeda 

falsa decorre das disposições contidas no art. 7, § 1.º n. 1 e o art. 34, ns. 

7, 8 e 33 da Constituição, que reservou para a União a plenitude do poder 

publico no que concorre a moeda. 

Andrade Pinto, vencido. Votei contra a competencia da Justiça 

Federal para o crime de moeda falsa, objecto destes autos, e contra a 

annullação parcial do processo revisto, afim de continuar nessa justiça. 

Em singelo apontamento passo a declarar os motivos de meu 

desaccordo no julgado. 

I. Antes da própria questão de alçada judicial. Parece-me: 1.º, 

que, delimitada a revisão criminal e o fim de reformar ou confirmar as 

sentenças condemnatorias (art. 81 da Constituição) inverte-se esse 

recurso em conflicto de jurisdicção, na decisão de competencia de juizes 
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como materia independente daquelle fim; 2.º, que assim ficará tambem 

convertido um recurso extraordinario de processos findos em ordinario, 

dependente; 3.º que, instituida a revisão em beneficio dos condemnados 

(cit. art.) tornar-se-ha em prejuizo de co-réos já despronunciados e 

absolvidos pela justiça estadoal visto comprehenderem-se essa 

despronuncia e absolvição na parte annullada do processo, tanto mais que 

para os absolvidos ha o preceito protector do art. 327 do Cod. do Proc. 

Crim.; sendo que a substituição da reforma da sentença pela do 

prodeffere da facultada intervenção da Justiça Federal, nas decisões da 

dos Estados (art. 62), e 4.º, que a verificação de um processo findo para 

continuar em outra Justiça não se harmonisa com a garantia 

constitucional dos direitos iodividuaes, que fora firmado no antigo regimen 

pelo art. 179, § 42 da Constituição do Imperio, e isto consolidada por 

identidade de razão em preceito geral da Republica (art. 78). 

II. Para meu voto pela competencia da Justiça Estadoal, eis as 

razões: 

a) Na dualidade da Justiça Federal e Estadoal estão 

demarcadas expressamente pela Constituição as respectivas espheras, 

especificando os casos de competencia do Poder Judiciario Federal de sua 

instituição e reservando para os Estados, que o tinham de constituir, as 

não contidas naquella especificação (art. 65, § 2.º). Este artigo 

constitucional na hypothese applicavel, reproduz com substituição de 

formula o addicional da Constituição Norte Americana, nas palavras The 

pouver not deligated to the United States. 

As duas justiças diversamente do systema desta outra 

Constituição applicam dentro das suas alçadas o mesmo direito commum 

criminal, assim como civil e commercial, que é da legislação do Congresso 

Nacional (art. 34, § 23). 
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Os juizes interpretam e não fazem as leis; o espirito della está 

subordinado á sua letra e na competencia criminai como diz o accordão a 

interpretação é a retenctiva nos casos claramente definidos pela lei. 

b) As doutrinas e jurisprudencia constitucionaes norte 

americanas, aliás de grande lição pela similitude da forma federativa da 

Republica constituída pelo typo original da Constituição daquella nação, 

não nos são todavia de inteira adopção no criterio das differenças 

sabstanciaes da nossa. 

Salienta-se a da referida unidade de direito, e, por isso, a de 

não estar determinada indistinctamente a competencia do Judiciario 

Federal em todos os casos de leis federaes, e sim somente nos das 

especiaes attribuições. 

Cerceada para a judicatura a materia federal da legislatura, é-

nos inapplicavel a maxima norte americana da co-extensidade dos tres 

poderes. 

Assim, si pela Constituição daquella Republica ficou 

expressamente incluido na competencia da Justiça Federal o crime de 

moeda falsa, por caso de lei do Congresso a respectiva punição tambem 

só pode competir á nossa, quando igualmente contido nas suas 

especificadas attribuições. 

c) Ora esse crime não está incluido nos casos definidos para a 

competencia do Judiciario Federal pelos arts. 59 e 60 da Constituição, 

nem nos declarados pelos arts. 9 e 15 do decreto n. 848 de 1890, da 

vigente organisação da Justiça Federal. Logo compele á estadoal ex-vi do 

art. 65, § 2.º da Constituição. 

d) Accresce que foi proposital a exclusão conforme os 

elementos historicos, tanto naquelle decreto, ainda da positiva declaração 

do ministro referendario no relatorio alludido pelo accordão como na 
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constituição, por ter sido rejeitada pelo Congresso Constituinte uma 

emenda para estendesse a esse crime a esphera da Justiça Federal. 

Não me calaram no espirito as contrarias observações sobre a 

data anterior do Decreto, e diverso sentido na sorte da emenda additiva; 

porque a declaração ministerial applica-se ao projecto Constitucional, em 

que se baseou aquelle Decreto, da publicação do Governo Provisorio em 

22 de junho de 1890, mantido na respectiva parte pela da posterior 

promulgação em 23 de outubro, que veio a servir tambem de base para a 

discussão da definitiva Constituição, e, tendo sido adoptado por esta na 

proposital exclusão, pronunciou-se assim o Congresso Constituinte, com a 

rejeição da referida emenda, pela substancia do pensamento eliminador 

do Governo Provisorio. 

e) Estava assentado na jurisprudencia deste Tribunal em 

muitos casos assim como na pratica dos tribunaes do Districto Federal e 

dos Estados a doutrina da competencia da Justiça Estadoal; ficará, pois, 

apoiada pela hermeneutica juridica na regra do perpetuo et pariter. 

III. Não me convencerão na discussão os fundamentos do 

accordão. 

Além do que fica exposto em discordancia, havia mais, para 

não adoptal-as, o seguinte, segundo a ordem classificavel delles: 

§ 1.º Principios de systema federativos. As theorias juridicas 

concretisam-se nas leis. 

O interesse nacional, no crime de moeda falsa, fora cogitado e 

sobrelevado por outra razão politica, como consta de mencionado relatorio 

ministerial, com cuja ideia elensiadora conformou-se a Constituição para 

deixar esse crime á justiça dos estados; ficando por isso como materia 

federal somente em relação á origem legislativa, ad instar dos demais 

crimes communs da alçada estadoal. 
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Assim me parecia violencia do pensamento legal a exclusão 

dessa justiça por motivo de interesse nacional. E de não competir á 

federal, não póde resultar a respectiva injustiçabilidade, quando fica 

devolvido para aquella outra. 

§ 2.º competencia implicita em clausulas da Constituição. 

Nesta parte a argumentação com preceitos constitucionaes da 

determinação das moedas (art. 34, § 7.º), e da execução das leis da 

União por funccionarios federaes (art. 7, § 3.º) para a competencia da 

justiça federal, como meio necessario da respectiva effectividade, foi 

reflexo da doutrina norte americana dos poderes incidentaes, em 

destinação dos poderes enumerados. 

Mas essa doutrina não se applica á nação originaria, nem 

parece applicavel ao Judiciario Federal, que tem attribuição para casos 

especificados, e ao qual não compete, sinão legislativo (art. 34, §§ 33, 

34) prover ás necessidades do exercício dos poderes e completar a 

execução da Constituição. 

E a respeito desses preceitos ponderarei tambem: quanto ao 

art. 34, § 7.º que a doutrina dos poderes implicitos devia caber somente 

para estender o poder de determinar moedas aos deligistas sobre a 

punição dos falsificadores, o que já é poder enumerado; e quanto ao art. 

7, § 3.º, que, na designação da lei da União, a não restringir-se o sentido 

ás que regalam objecto de serviço della, no nexo dos estados, 

complicando-se a todas as leis feitas por ella, esse preceito tornar-se-ia 

inconciliavel com a dualidade da justiça na unidade do direito. 

Nem pude considerar elastico, como foi figurado, o art. 59, n. 

II da Constituição, em referencia ao art. 60, let. c, por causa das palavras 

quaesquer outras; pois que, ligadas, como estão, as causas propostas, 

pelo governo da União contra particulares ou vice-versa, tal propositura 

precisa a especie judiciaria para o recurso do art. 59, n. II. 
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§ 3.º Competencia expressa na Constituição e no decreto D. 

848. Servio de base o art. 45 deste decreto sobre acções que 

interessarem ao fisco nacional, como comprehensivas das civeis e 

criminaes, e assim de crime de moeda falsa. 

Mas o mesmo decreto, como a Constituição assignalou os 

casos judiciarios, para separal-os, com titulos e qualificações diversas das 

materias, e, designando os dos crimes pelo proprio nome, ipso facto 

excluio do de acções a materia criminal; e o citado artigo fundio as causas 

contenciosas do art. 60, lets. b, e c. E, além disso, o crime de moeda falsa 

não prejudica interesses fiscaes, sim a fé publica da Republica. 

Argumentou-se tambem com o relatorio do ministro 

referendario do decreto, cujas palavras estão reproduzidas no accordão; 

para poder-se considerar como crime politico o de moeda falsa, e assim 

ter applicação o art. 60, let. i da Constituição. 

Ora as proprias palavras transcriptas, a respeito da violação 

de leis fiscaes (que não é a do crime de moeda falsa) caracterisando o 

politico pelo attentado contra o exercicio de attribuições e deveres 

nacionaes, excluem tal qualificativo para este crime, que não é offensivo 

das instituições politicas, posto que de natureza social. 

§ 4.º Identidade de competencia. Em meu conceito, não ha 

paridade para a competencia federal no crime commum de moeda falsa 

como a estatuida pelo decreto n. 848 no de responsabilidade dos 

funccionarios federaes sem fôro especialisado na Constituição. 

Esta ficou incompleta para a execução do art. 82 a respeito de 

funccionarios federaes incluidos nos arts. 57, § 2.º e 59, n. 1, visto não 

ser isso materia da propria regencia dos estados, conforme o art. 63. 
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E o cit. decreto como poder legislativo, e subsistente 

provisoriamente como lei organica, completa nessa parte a execução da 

Constituição, de accordo com o art. 34, § 34. 

§ 5.º Inconveniencia da Justiça Estadoal. Não pesou-me este 

ultimo argumento sobre a subordinação do crime de moeda falsa áquella 

justiça, porque: a) é uma consideração politica do dominio do legislador, 

que desattendeu, não mencionando na competencia federal esse crime   

que nem ameaça a segurança e existencia da União, como foi figurado, e 

sim attenta contra a garantia da verdadeira moeda de interesse commum 

aos estados; b) em desconfiança na justiça estadoal, quando, por confiar-

se nella, ficou-lhe marcado esse crime, segundo a expressa manifestação 

ministerial no mencionado relatorio; c) nem podia inspirar essa 

desconfiança o exemplo da Republica norte americana, por causas que 

não actuam na nossa, aonde ha a mesma razão para confiar nas duas 

justiças dentro das respectivas jurisdicções; d) e, inversamente, ponde 

resultar inconveniente da doutrina da competencia federal pela razão, que 

está declarada no referido relatorio ministerial de haver juizes da primeira 

instancia federal somente na Capital de cada Estado, e assim ser difficil a 

acção da justiça e do ministerio publico em lugares remotos, aonde se 

commette ou se filie o crime de moeda falsa, de tão difficultosa pesquiza e 

instrucção, ao passo que estão mais habilitados em meio as justiças 

estadoaes de taes lugares. É do proveito da respectiva actividade e 

exemplo este processo revisto. 

Assim minha anterior opinião, que nada vale ante a 

auctoridade deste accordão. 

Faria Lemos, vencido. — Bento Lisboa, vencido.— Pereira 

Franco, vencido. — Fui presente, Ferreira de Rezende. 
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9 

N. 11 — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, em que é impetrante Silvio Eulalio Ouriques, ex-praça da 

guarda civica do Estado do Rio Grande do Sol, condemnado a 12 annos de 

prisão com trabalho, gráo médio das penas do art. 193 do antigo Codigo 

Criminal; proposta e rejeitada a preliminar de se annullar o processo 

desde o julgamento do jury por irregularidade dos quesitos, julgam 

improcedente a revisão: porquanto a denuncia e o libello conteem os 

requisitos exigidos pelo art. 79 do Codigo do Processo Criminal, indicando 

o tempo e o lugar em que foi perpetrado o crime. 

Carece de fundamento juridico a nullidade consistente em 

haver o juiz de direito formulado quesitos especiaes sobre as 

circumstancias attenuantes dos §§ 2.º e 4.º do art. 18 do mesmo Codigo 

Criminal, o que era uma superfluidade, desde que foi proposto o quesito 

geral sobre circumstancias attenuantes nos termos do art. 66 da lei de 3 

de dezembro de 1841 e 372 do regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 

1842, e a todos o jury respondeu negativamente por unanimidade de 

votos.  

Dos autos consta que allegado pelo réo em sua defesa o facto 

que o isentava da pena de haver commettido o crime violentado por força 

irresistivel, o juiz de direito em cumprimento do disposto no art. 61 de 30 

de dezembro e do art. 369 do reg. n. 120, propoz a respectiva questão 

que foi respondida tambem negativamente pelo juiz por unanimidade de 

votos, não tendo sido assim tolhido o direito de defesa. 

Em vista do exposto, sendo legal a pena imposta e estando 

manifestamente provado o crime julgam improcedente a revisão, e 

confirmam a setença condemnatoria, pagas as custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de março de 1893. — Freitas 

Henriques, P. — Piza e Almeida. — Ovidio de Loureiro, vencido, votei pela 
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reforma da sentença, para ser imposta ao recorrente no gráo minimo a 

pena do crime de que foi accusado. — Faria Lemos. — Barradas. — José 

Hygino. — Barros Pimentel. — Bento Lisboa, vencido, reformada a 

sentença para impor a pena no minimo. Pereira Franco. — Fui presente, 

Ferreira de Rezende. Foram votos vencidos os Ex.mo s Snrs. Ministros, 

Aquino e Castro, e Amphilophio. 

Rio, 22 de março de 1893. — O secretario, João Pedreira do 

Coutto Ferraz. — Macedo Soares, vencido. Prescreve o art. 64 da lei de 3 

de dezembro de 1841 que em todo o caso, cito, e sejam quaes forem os 

artigos ou allegação da accusaçáo ou da defesa, o juiz de direito proporá 

sempre a seguinte questão: Existem circumstancias attennantes a favor 

do réo? 

Como de pratica de responder a esse quesito, sempre 

formulado em forma generica, está no art. 372 do reg. n. 120 de 31 de 

janeiro de 1842, que exclue toda e qualquer questão sobre esta ou 

aquella circumstancia, certa e discriminada, dos do art. 18 do Codigo 

Criminal. E assim reconheceu o accordão recorrido, fls. 16, de accordo 

com o da Relação da Côrte de 2 de setembro de 1848, citado no 

Formulario Official do Crime, o qual decidiu que o juiz de direito não deve 

propor quesitos sobre circumstancias attenuantes especiaes. 

Por outro lado, dispõe o art. 61 da lei n. 121 de 3 dezembro 

de 1841 que si o réo apresentar em sua defesa oo no debate allegar como 

excusa um facto que a lei reconhece como justificativo e que o isenta da 

pena, o juiz de direito proporá a seguinte questão:  

“O jury reconhece a existencia de tal facto ou circumstancia.” 

Esta disposição foi estendida á circumstancia accusatoria pelo antigo 

Supremo Tribunal de Justiça, no decreto de 3 de dezembro de 1852 e com 

razão palpavelmente sã adoptada pela Relação da Côrte em accordão de 9 

de outubro de 1868. 
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E basta que o réo em defesa em interrogatorio, por exemplo, 

haja adegado a justificação ou a excusa como bem julgava a Relação de 

S. Paulo, por accordão de 17 de dezembro de 1875. Ora no interrogatorio 

fls. 6 perante a policia allegou o réo: 1.º) casualidade do crime (art. 10, § 

4.º do Codigo Criminal, então vigente); 2.º) gestos de injurias e de 

ameaças contra elle por parte do paciente, sendo este facinora, ladrão e 

assassino, terror da população da ex-colonia Conde d’Eu, e elle um agente 

da guarda civica mandado pelo sub-delegado de policia em perseguição do 

paciente: circumslancia da qual não fez o réo grande cabedal; 3.º) ordem 

do sub-delegado para prender o paciente e evitar mal maior aos 

moradores do povoado, attendendo-se que, pouco tempo antes, havia 

sido salteada a colonia proxima onde se deram roubos e homicidios, por 

uma horda de bandidos, da qual fazia o paciente parte e agente na colonia 

Conde d’Eu. 

No interrogatório, fls. 14 v., perante o jury, allegou ainda o 

réo a casualidade do crime. 

Nos quesitos, fis. 20, perguntou o juiz presidente do jury pelas 

justificativas, allegadas pelo réo, e do art. 14, §§ 1.º e 2.º do Codigo 

Criminal — pela excusativa, tambem allegada, do art. 10, § 3.º, isto é: —

si o crime havia sido commettido para evitar mal maior, si em desaffronta 

de injuria pessoal (circumstancia da qual não fez o réo questão), e, 

finalmente, si por força irresistivel, esquecendo-se, entretanto, da 

executiva do art. 10, § 5.º, (casualidade do crime), na qual insistira 

sempre o réo. 

Eis a primeira nullidade que como juiz revisor, subcitei ao 

exame do tribunal. Mas não ficou n’isso, ao juiz esqueceu ainda propor ao 

jury os requisitos das justificativas dos §§ 10 e 2.º do art. 14 do codigo 

criminal e perguntar qual o facto que constituia a força irresistivel do art. 

10, § 3.º. Nem se diga que o juiz propoz aquellas circumstancias 

justificativas como attenuantes especiaes, pois perguntara no penultimo 
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quesito: si existia outra circumstancia attenuantes porque 1.º) não o 

podia fazer sem offensa da lei, como ponderado deixei; 2.º) si affirmado 

fosse pelo juiz aquelle facto justificativo e excusativo na ausencia dos 

requisitos para que como tal procedessem, ficando logo e 

independentemente de qualquer outra resposta considerada attenuante, 

ex-vi do art. 18, §§ 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 7.º e 8.º, conforme a hypothese 

provada no plenario. 

Logo, os quesitos foram formulados não sobre circumstancias 

attenuantes especiaes, mas sobre factos de justificação e de excusa; e com 

erro tal, erro de palavras, de formulario, que prejudicou a defesa do réo. 

Ora, nenhuma nullidade mais grave concede, depois da 

decretada pela lei em lavrar, expressos, do que a pretenção de qualquer 

formula que garanta direitos da defeza. 

E tal foi a segunda nullidade que offereci, mas em vão, ao 

criterio do Supremo Tribunal. 

Ainda mais. 

Orienta a força ou modo irresistiveis, decidiram os accordãos 

de 21 de junho de 1861, n.ºs 3561 e 3702 da Relação da Côrte, e 17 de 

novembro de 1882 da Relação do Recife, e muito curialmente a meu vêr, 

que o presidente do Jury deve perguntar sobre o facto que constituiu a 

força ou determinou o modo. 

Porquanto, a expressão força ou modo irresistivel a um ramo 

errado juridico, e não podendo julgar o jury uma questão de facto, 

compre-lhe determinar aquelle que traduz a força ou explica o modo, para 

que lhe applique o juiz de direito o conceito legal. 

Ora, o ultimo quesito da de fls. 81 v. nada perguntou sobre 

isso ao juiz de facto, cuja resposta negativa resente-se da mais manifesta 

inconsciencia. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

290

Nesta terceira nullidade insisti, em termos breves, posto 

incisivos; e o tribunal não altendeu. 

Não fica nisto ainda. 

O primeiro artigo dos quesitos não menciona, por indicios, 

signaes, nem mesmo por qualquer referencia aos autos, ao do corpo de 

delicto por exemplo, quem era o paciente. 

Ao contrario, refere-se a um paciente cuja identidade não fora 

reconhecida (sic), e que tanto podia ser, como não ter sido a victima, ou 

uma victima do réo, a victima ou uma victima de quem quer que fosse. E 

assim foi o réo condemnado por ter matado um individuo que ninguem 

sabe quem é e cuja identidade não foi reconhecida, pois dos quesitos do 

juiz e das respostas dos quesitos nada consta sinão que o juiz ignorava si 

o supposto paciente havia sido morto pelo réo. 

Era a quarta nullidade para a qual chamei a attenção do 

Supremo Tribunal Federal. 

Mas vae adiante o destempero do plenario. 

No accordão, fl. 16, denunciou o desembargador Francellino 

de Guimarães, voto vencido: fizeram parte do jury de sentença seis juizes 

não sorteados para jurados (sic), cujos nomes não constavam do edital, 

lis. 48 dos autos apresentados ao jury, nem do sorteio feito perante este. 

Essa nullidade foi patente á Relação, e não nos contestaram os 

outros juizes do accordão, que estes tinham o processo sub occulis. 

A que vem pois, dizer o officio, fls. 23, que essa falta não foi 

arguida pela parte, nem reconhecida pela Relação, e que o traslado não 

contém as peças necessarias para verifical-a? 
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Como si essa falta é visceral, salta evidente das entranhas do 

processo original, e é provado pelo testemunho incontestado de um dos 

juizes do Accordão? 

O facto deu-se; mas, como confirma o julgamento proferido 

por dous juizes, metade dos quaes não tinha certa a sua competencia? 

Esta quinta nullidade é substancial pois nullus est major 

defectus quem defectus potestatis, foi por mim posta diante dos olhos do 

Supremo Tribunal. 

Tantas nullidades substanciaes, visceraes, exclusivas da 

seriedade do processo, cuja victima foi o réo recorrente, poderia eu 

abonar com arestos de todos os iribunaes do Imperio e da Republica, si 

dessa invocação resultasse algum bem á defesa do réo. 

Limito-me por isso, á remissão para as collecções dos arestos 

entre os quaes sobreleva: O Direito e os trabalhos dos illustrados 

jurisconsultos conselheiro Olegario Herculano de Aquino e Castro, na 

Revista Juridica; desembargador Carlos Ottoni, nos Apontamentos da 

Magistratura e Dr. Paula Ramos, nas Questões praticas do processo crimi-

nal, sobre nullidades do processo criminal. 

Vencido na preliminar de nullidade do julgamento perante o 

jury, tomei conhecimento de meritis para reformar a sentença e 

condemnar o réo no minimo, por ser patente dos autos a circumstancia 

attenuante do art. 18, § 1.º do Codigo Criminal e não ter o jury 

reconhecido circumstancia alguma aggravante. 
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18941 

10 

N. 34 — Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso 

de revisão criminal, dos mesmos consta que o recorrente John Lambert 

fôra a 13 de novembro de 1890, julgado  pelo  Jury da comarca  do Cabo,  

Estado  de Pernambuco, e condemnado á pena de 30 annos de prisão com 

trabalho maximo do art. 193 do Codigo Criminal de 1830, combinado com 

o disposto no decreto do Governo Provisorio n. 774, de 10 de setembro de 

1890, por haver, em janeiro do dito anno assassinado o individuo de 

nome Julio A. da Cruz Rolim, que appellando ex-officio de sua sentença o 

respectivo juiz de direito, protestou o recorrente por novo julgamento; em 

virtude do que fora novamente julgado a 16 de setembro de 1894 e 

condemnado á pena de 17 annos e seis mezes de prisão simples, gráo 

médio do art. 294, § 2.º, combinado com o art. 409 do Codigo Penal 

vigente; appellando dessa segunda sentença o recorrente, por considerar 

inquinado de nullidade o processo do plenario deu o Superior Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco, por accordão de 22 de fevereiro de 

1892, provimento á appellação, para annullar o segundo julgamento e 

mandar que ficasse subsistindo a sentença proferida no primeiro, sob o 

fundamento de que “no tempo em que o mesmo tivera lugar, da 

respectiva sentença não cabia appellação official, nem protesto por novo 

jury, á vista das disposições dos arts. 79, § 2.º e 87 da lei de 3 de 

dezembro de 1841, segundo as quaes essa appellação e o protesto só 

tinham lugar, quando era imposta a pena de morte ou de galés perpetuas, 

penas que foram extinctas, ficando sem vigor as disposições citadas, o 

que tudo visto: 

Considerando que o referido accordão do Superior Tribunal de 

Justiça de Pernambuco não consultou os principios basicos, que regem o 

 
1 Cabe aqui a mesma observação relativa aos annos de 1891-93 em que os arestos são 
menos numerosos do que as revisões havidas pelo motivo que já demos. 
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processo criminal, quando mandou subsistir a pena de 30 annos imposta 

ao recorrente no primeiro julgamento, ao conhecer do segundo, sob o 

fundamento de que era naquelle incluidos a appellação official e o protesto 

por novo jury, porquanto deveria, em tal caso, annullados, como ficavam 

ditos recurso? ter mandado repor a causa no estado em que se proferiu a 

primeira sentença, afim de que se abrisse ao réo prazo para os recursos 

legaes; que a lei concede á defesa dos condemnados, mormente porque a 

dita sentença não poderia considerar-se como tendo passado em julgado, 

desde que a nullidade decretada affectava os proprios recursos; e mais —

attendendo a que, caso o juiz do processo tivesse interpretado mal a lei, 

appellando ex-officio da alludida sentença, dando assim lugar a que o réo 

incabidamente protestasse por novo Jury, não podia ser esse pelo erro do 

juiz prejudicado em sua defesa, privando-se-lhe dos seus legitimos 

recursos. 

Considerando que o citado decreto de 20 de setembro, 

substituindo a pena de gales perpetuas pela de 30 annos de prisão com 

trabalho, não revogou implicitamente a disposição do art. 87 da lei de 3 

de dezembro de 1841, como decidiu o supracitado accordão do Supremo 

Tribunal de Pernambuco interpretando o referido decreto com enorme 

desfavor para o réo, tanto mais tratando-se de uma pena gravissima, a de 

30 annos de prisão, a maior estabelecida pela actual lei criminal, e que, 

raras vezes deixará de abranger a vida inteira do condemnado; e, 

finalmente attendendo a que quando assim decidiu o citado accordão, em 

fevereiro de 1892, era o recurso de protesto ou novo julgamento já 

estatuido na lei organica da Justiça Federal, de 11 de outubro de 1890 e 

na lei da organisação judiciaria do Estado de Pernambuco de 14 de 

novembro de 1891, que em seu art. 24 determina “que tal recurso terá 

lugar si a sentença condemnatoria privar o réo da liberdade por 20 ou 

mais annos”: 

Pelos motivos expostos, dando provimento ao recurso, julgam 

nullo o accordão de fls. 21 a 22 e mandam que seja o réo recorrente, nos 
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termos do art. 9 — III, § 3.º da citada lei de 11 de outubro de 1800, 

submettido a novo julgamento. Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 14 de dezembro de 1894. — Aquino 

e Castro, P. — H. do Espirito Santo. — A Pereira Franco, vencido.— 

Macedo Soares, vencido. — Piza e Almeida, vencido. — Pindahyba de 

Mattos, vencido. — Fernando Ozorio. — A. Braziliense. — Americo Lobo. 

11 

N. 76 — O Supremo Tribunal Federal, depois de vistos, 

expostos e discutidos os presentes autos de recurso para revisão do 

julgamento pelo qual foi o Dr. Elias Firmino de Souza Martins, á sua 

revelia, condemnado, com outro, em processo instaurado por denuncia do 

promotor publico por crime de injurias impressas dirigidas ao governador 

do Estado do Piauhy, a sete mezes de prisão simples e multa de 600$000, 

como incurso no art. 319, § 4.º, combinado com os arts. 310 e 317 do 

Codigo Penal: 

Considerando: 

Que sendo do Direito Penal a determinação da acção publica 

ou particular para a punição dos delictos, segundo a sua natureza e 

gravidade, ao Congresso Nacional compete privativamente por força do 

disposto no art. 34, § 23 da Constituição da Republica, o determinar os 

casos em que cabe taes acções; 

Que por isso o Codigo Penal, que é lei da União, no § 2.º do 

art. 407, firmando o principio geral da competencia do Ministerio Publico 

para dar denuncia em todos os crimes publicos ou particulares, exceptuou 

expressamente do procedimento official a punição dos crimes de injuria e 

calumnia, em que somente cabe proceder por queixa da parte offendida, 

ainda mesmo quando seja auctoridade e no exercicio de suas funcções; 
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Que assim estabelecida por lei geral da União a competencia 

unica do offendido para offerecer queixa contra seu offensor nos crimes de 

injuria e calumnia, não póde lei alguma estadoal revogar essa disposição; 

Que, portanto, carecia de poder o Congresso do Estado do 

Piauhy para, ampliando a competencia limitada pelo Codigo Penal, 

estender tambem aos Crimes de injuria commettidos contra agentes da 

auctoridade publica, a acção do promotor para officiar nos respectivos 

processos como denunciante; e 

Que conseguintemente, contraria á Constituição Federal não 

póde deixar de ser considerada a lei do Estado do Piauhy, que organisou a 

sua justiça, na parte em que conferiu aos promotores publicos attribuições 

que lhes foram negadas pelo Codigo Penal da Republica. 

Reforma a sentença que condemnou os ditos réos, para julgar 

como julga insanavelmente nullo desde sua origem o alludido processo, á 

vista da manifesta incompetencia do orgão da Justiça Publica para 

denunciar e promover processo por crime dessa natureza. Pagas as custas 

ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 1 de dezembro de 1894. — Aquino  

e  Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Macedo Soares. — Pereira Franco. 

— José Hygino. — H. do Espirito Santo. — Piza e Almeida. — F. 

Braziliense. — Bernardino Ferreira. 

1895 

12 

Reformada a sentença, visto ter o Jury 

negado a circumstancia da menoridade 

do réo, aliás provada pela certidão de 

baptismo junta aos autos. É imposta a 

pena correspondente ao crime segundo 
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o antigo Codigo Criminal, por ser mais 

favoravel do que a do Codigo actual, 

que foi applicada. 

N. 32. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

recurso de revisão em que é recorrente o réo sentenciado Antonio José 

Mendes Junior: 

Considerando, que foi o recorrente processado como sendo um 

dos seis auctores do assassinato do portuguez Ignacio Nobre, perpetrado 

na estrada da Penha, em o dia 20 de outubro de 1889; 

Que, tendo sido presos somente o recorrente e mais dous dos 

seus co-réos, foram por isso submettidos a julgamento; 

Que, todavia, não foram elles julgados a um mesmo tempo e 

em uma mesma sessão do Jury; mas em dias e sessões diversas; 

Que, todos os réos concorreram de modo simultaneo e 

concomitante para os varios ferimentos que produziram a morte de sua 

victima; 

Que, conseguintemente, e salvo o reconhecimento de alguma 

attenuante em favor de qualquer dos réos, não se podia deixar de 

reconhecer contra todos elles as mesmas e identicas circunstancias 

aggravantes, que rodearam o facto delictuoso; 

Que, entretanto, assim não procedeu o Tribunal do Jury, pois 

que negando contra o réo Manoel Rolhas a existencia de circumstancias 

aggravantes, admittiu em seu favor attenuantes, e mais ainda 

reconhecendo contra o réo João José da Silva algumas aggravantes, 

proclamou em seu beneficio a attenuante da menoridade; 
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Que, em relação ao recorrente, acceitando differentes 

aggravantes, inclusive o do ajuste previo, negou toda e qualquer 

attenuante; 

Que, por isso, e emquanto eram condemnados o primeiro réo 

a seis annos de prisão cellular como incurso no gráo minimo do § 2.º do 

art. 294 do actual Codigo Penal, e o segundo réo a doze annos de prisão 

com trabalho, gráo médio do art. 193 do antigo Codigo Criminal, foi o 

recorrente condemnado a trinta annos de prisão com trabalho, gráo médio 

do art. 192 do citado Codigo, combinado com o art. 1.º do decreto n. 774 

de 20 de setembro de 1890. 

Que, entretanto, é semelhante sentença manifestamente 

contraria á evidencia dos autos: 

a) porque sendo o crime de natureza instantanea e em que 

cooperaram na sua execução todos os réos, não era licito ao Jury 

asseverar, que só o recorrente o havia commettido com ajuste previo, 

principalmente quando as testemunhas declaram ter sido esse crime 

occasional, em consequencia de excitação alcoolica; 

b) porque está plenamente demonstrado com a certidão de 

baptismo e nomeação de curador, taoto no summario de culpa, como no 

juizo plenario, que o recorrente tinha apenas a idade de 19 annos, ao 

tempo da perpetração do crime; 

Que, nestas condições, jamais poderia o Jury affirmar, que o 

recorrente praticara o delicto com a aggravante do ajuste previo, e bem 

assim negar a circumstancia attenuante de menoridade: 

Reformam a sentença recorrida para condemnar o réo Antonio 

José Mendes Junior á pena de doze annos de prisão com trabalho, como 

incurso ao gráo médio do art. 193 do antigo Codigo Criminal, por lhe ser 

mais favoravel do que a do actual Codigo Penal; e custas. 
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Supremo Tribunal Federal, 16 de janeiro de 1895.— Pereira 

Franco, V. P.— Bernardino Ferreira. — Macedo Soares. — José Hygino. — 

H. do Espirito Santo. — A. Braziliense. — Piza e Almeida. — Pindahyba de 

Mattos. — U. do Amaral. — Fernando Osorio. — Americo Lobo. — Fui 

presente, Souza Martins. 

13 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, ficando salvo ao 

recorrente o direito de requerer á 

auctoridade competente a conversão 

da pena mais grave para a mais leve, 

de conformidade com o art. 3.º, 

paragrapho unico do Codigo Penal. O 

Supremo Tribunal só exerce tal 

attribuição em ultima instancia, para 

emendar o erro que a respeito tenha 

sido commettido pelos juizes inferiores 

ou tribunaes dos Estados. 

N. 40. — Vistos, expostos e discutidos esses autos de revisão 

criminal impetrada pelo réo Salustiano José de Menezes, e considerando 

as provas dos autos, a informação prestada pelo juiz de direito da 

comarca do Rio de Contas e o parecer da Snr. Procurador Geral da 

Republica, negam provimento ao recurso para confirmar, como 

confirmam, a sentença de II., que condemnou o reccorrente á pena de 

galés perpetuas como incurso no gráo médio do art. 192 do antigo Codigo 

Criminal, ficando salvo ao recorrente o beneficio do art. 3.º paragrapho 

unico do vigente Codigo Penal, que requerera á competente aactoridade 

local, porquanto, segundo o preceito do citado art. 3.º, paragrapho unico, 

a conversão da pena mais rigorosa na menos rigorosa comminada pelo 

novo Codigo, compete ao juiz ou tribunal que proferia a ultima sentença, 
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não devendo consequentemente o Supremo Tribunal Federal exercer tal 

attribuição, senão em ultima instancia, para emendar o erro dos juizes 

inferiores ou dos tribunaes dos Estados. 

Custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 26 da janeiro de 1895.— Aquino e 

Castro, P. — José Hygino. — H. do Espirito Santo.— Fernando Osorio; 

votei confirmando a sentença para impor desde já a pena legal.— U. do 

Amaral. — Piza e Almeida. — Pindahyba de Mattos. — Bernardino Ferreira, 

vencido, porque, confirmando a sentença, convertia desde logo em 30 

annos de prisão com trabalho a pena de galés perpetuas a que fora 

condemnado o recorrente. 

O decreto n. 774 de 20 de setembro de 1890, abolindo a pena 

de galés perpetuas pela de 30 annos de prisão com trabalho, 

expressamente determinou que o beneficio dessa reducção aproveitasse 

aos proprios réos já condemnados e em execução de sentença. 

E tamanha era a solicitude do legislador em proteger aos 

condemnados na excessiva e anachronica pena de galés perpetuas, que 

ainda no art. 3.º do Codigo Penal, recommendou que a reducção dessa 

pena poderia ser feita por simples despacho do juiz ou tribunal que 

proferia a ultima sentença. 

Assim e sem grande esforço de raciocinio se evidencia que a 

lei, ordenando que se fizesse ex-officio a conversão da pena, não teve 

outro intuito senão apressar a realização do beneficio outorgado aos 

sentenciados. 

Ora, tendo sido o recorrente condemnado em 28 de junho de 

1887, e não havendo ainda se effectuado a reducção de sua pena de galés 

perpetuas, apezar de serem decorridos 8 annos depois da promulgação do 

citado decreto n. 774, seria altamente estranhavel e mesmo contrario a 
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todas as regras de direito, que a uma lei organica que é posterior ao 

Codigo Penal, conferindo no art. 81 ao Supremo Tribunal Federal a 

attribuição de rever processos findos em materia crime, a qualquer 

tempo, em beneficio dos condemnados, não se convertesse desde logo a 

pena de galés perpetuas na de 30 annos de prisão com trabalho. — A. 

Braziliense, de accordo com o voto do Sr. Ministro Bernardino Ferreira. — 

Pereira Franco vencido, pela mesma razão. — Americo Lobo. — Macedo 

Soares, vencido pelos fundamentos do voto do Sr. Bernardino Ferreira, de 

accordo com o qual está a pratica do tribunal, que mais de uma vez na 

especie analoga tem feito a conversão legal da pena, como juiz superior, a 

quem a revisão confere jurisdicção plena para conhecer do processo ab 

initio até ás suas ultimas consequencias. 

Nem contravem essa pratica ao art. 3.º, paragrapho unico do 

Codigo Penal, porque, com certidão do Accordão do Tribunal, e a 

requerimento da parte ou do ministerio publico, o juiz da execução, por 

simples despacho, dar-lhe-ha execução, como se faz sempre que um 

tribunal, em gráo de recurso, modifica a pena em que o réo foi mal 

condemnado pelo juiz inferior, ainda mesmo que a sentença já esteja em 

gráo de execução. — Fui presente, Souza Martins. 

14 

Negada a revisão. Não tem a seu favor 

a circunstancia justificativa de legitima 

defesa da propria pessoa ou de seus 

direitos o marido que commette o 

crime de homicidio, por encontrar sua 

mulher em flagrante adulterio. Não se 

considera prejudicado o recurso de 

revisão pelo facto de haver decorrido 

mais tempo do que o da pena de prisão 

a que foi o réo condemnado. 
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 N. 19. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal impetrada pelo réo Francisco de Abreu, para ser reformada a 

sentença que o condemnou a 7 annos de prisão simples, como incurso no 

gráo minimo do art. 193 do antigo Codigo Criminal, então em vigor, visto 

como a seu favor milita a circumstancia justificativa do art. 14, § 2.º do 

mesmo Codigo, aliás reconhecida com os tres primeiros requisitos pelo 

Jury, mas não tomada em consideração na sentença condemnatoria: 

considerando que a legitima defesa é a repulsa da força pela força quando 

o attentado expõe a pessoa contra quem é dirigida a soffrer um mal 

irreparavel se aguardar a acção da auctoridade publica; 

Que o adulterio não colloca o marido offendido no estado de 

legitima defesa, pois que a morte dada por esse motivo não é a repulsa de 

uma aggressão, nem meio adequado á reparação do mal; 

Que tal é a doutrina consagrada, tanto pelo antigo Codigo 

Criminal como pelo vigente Codigo Penal, porquanto admittindo ambos a 

circumstancia justificativa da defesa da propria pessoa ou de seus direitos, 

exigem como requisitos a aggressão actual ou imminente e o emprego 

dos meios adequados para evitar o mal em proporção da aggressão (art. 

14, §§ 2.º e 3.º do 4.º e art. 34 do 2.º); 

Por onde se vê que somente podem ser objectos de legitima 

defesa os direitos susceptiveis de lesão por meio de aggressão ex vi et 

armis; 

Considerando que o segundo jury perante o qual respondeu o 

recorrente, não tendo reconhecido o concurso de todos os requisitos 

exigidos no § 3.º do art. 14 do Codigo Criminal de 1830, ipso facto não 

reconheceu a justificativa da legitima defesa, ao passo que admittiu a 

attenuante do art. 18, § 4.º do mesmo Codigo; 

Que, consequentemente, o presidente do Tribunal do Jury 

proferia a sentença de fl., conforme o direito e as respostas dos juizes de 
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facto, condemnando o recorrente, como o condemnou, na pena do gráo 

minimo do art. 193 do Codigo Criminal; 

Que, comquanto já tenham decorrido mais de sete annos, a 

contar da data em que o recorrente foi preso, em 12 de dezembro de 

1887, não se acha prejudicado o presente recurso, visto como os 

processos criminaes findos podem ser revistos a qualquer tempo em 

beneficio dos condemnados e ainda depois da morte delles (art. 81 da 

Constituição e art. 74 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894): 

Tomam conhecimento do presente recurso e negam-lhe 

provimento para confirmar, como confirmam, as sentenças recorridas. 

Custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 6 de fevereiro de 1895. — Aquino e 

Castro, P.— José Hygino. — Piza e Almeida. — Pindahyba de Mattos. — 

Pereira Franco. — Fernando Osorio. — Bernardino Ferreira.— U. do 

Amaral. — Americo Lobo, vencido; depois de ter affirmado por 

unanimidade de votos na resposta a tres quesitos que o recorrente 

Francisco de Abreu matou a Thomaz Gonçalves de Oliveira em defesa de 

seus direitos, com certeza do mal que se propoz evitar e falta absoluta de 

outro meio menos prejudicial (antigo Codigo Criminal, art. 14, §§ 2.º e 

3.º), o Jury de Antonina, aberrando de taes premissas, disse éx-abrupto e 

ainda unanimemente, ter bavido da parte da família do recorrente 

provocação que occasionou o conflicto, e na respectiva resposta supprimiu 

uma das partes do quesito alternativo. 

Verificado o exercicio da legitima defesa do recorrente, a qual 

não se limita a protecção da vida, mas comprehende todos os direitos que 

possam ser lesados (Cod. Pen. art. 31), mostra-se dos autos ter sido 

ultrajada a honra do recorrente pelo flagrante adulterio da mulher com 

Thomaz de Oliveira, e embora não exista prova alguma justificativa da 

resposta ao ultimo quesito, induz-se que tendo a mulher do recorrente 
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provocado o adulterio, a victima da deshonra não se podia defender da 

lesão de seus direitos! 

Dest’arte desapparece a defesa natural quando a aggressão 

partir de pessoa pertencente à familia do aggredido. 

Não posso confirmar semelhante decisão. 

Não ha limites á competencia extraordinaria do Supremo 

Tribunal Federal quando lhe é affecto um processo em gráo de revisão 

constitucional o pois votei pela reforma da sentença contradictoria e anti-

juridica, proferida por um conselho de jurados, cujos nomes foram 

sorteados de urna onde se verificou haver grande cópia de cedulas 

extraordinarias, e não me dei ao trabalho de contar o tempo decorrido 

depois da prisão preventiva do reccorrente, porque ao juiz executor é que 

cabe julgar cumprida a pena, e os autos não dizem que o recorrente haja 

permanecido ininterruptamente preso na cadêa aonde fora recolhido na 

data do facto incriminado. — Macedo Soares. — A. Braziliense, vencido; 

não se trata nos presentes autos de recurso de revisão de sentença para a 

declaração de innocencia do recorrente e sua consequente rehabilitação, 

caso em que a lei o auctorisa, mesmo depois de cumprida a pena; quer 

porém se considere a sentença como contraria a direito expresso ou á 

evidencia dos autos, não poderá a pena ser relevada ou attenuada porque 

o recorrente já a cumpriu, estando portanto extincta a condemnação: por 

estas razões votei para que fosse considerado prejudicado o recurso. — 

Fui presente, Souza Martins. 

15 

Annullado o processo da appellação em 

diante, por ter sido interposta o 

arrazoada sem sciencia do appellado, 

por advogado que não tinha poderes 

para o acto, julga-se subsistente a 
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sentença absolutoria da 1.ª instancia, 

que assim passou em julgado, 

proferida em favor do peticionario. 

N. 70. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal em que é peticionario Joaquim José Loureiro de Assumpção, 

julgam procedente o pedido de revisão da sentença condemnatoria de fls. 

44, porquanto: 

Allega o peticionario que processado por injurias verbaes, 

perante a 3.ª Pretoria, em virtude da queixa do Dr. Manoel dos Santos 

Marques, foi absolvido pela junta correccional, em 31 de agosto de 1893, 

de cuja sentença por parte do queixoso appellou para a Camara Criminal 

do Tribunal Civil e Criminal, um advogado que, sem ter procuração, foi 

admittido a assignar o termo de appellação e a arrasoar, ao passo que o 

peticionario não teve sciencia da interposição daquelle recurso, nem da 

remessa dos autos, accrescendo, que ao seu advogado, com poderes apud 

acta a fls. 16, não se deu vista para arrasoar. 

O juiz da Camara Criminal que remetteu o recurso informa 

serem verdadeiros os motivos allegados, como verificou do traslado de 

todo o processo por elle examinado no original. 

Com effeito, não constando que a sentença absolutoria fosse 

publicada em presença das partes, não podia o advogado do queixoso 

appellar, e ainda menos arrasoar, sem legitimar por instrumento de 

poderes a sua qualidade de mandatario. 

E não tendo tido o peticionario sciencia da appellação nem da 

remessa dos autos ao Tribunal Superior, nem se tendo dado vista para 

arrasoar ao seu advogado, sendo para notar que, interposta a appellação 

em 31 de agosto, só foi expedida a 9 de setembro, quando a lei marca 

para a expedição praso maximo de oito dias (Decr. n. 1030, de 14 de 

novembro de 1890, art. 74), é manifesto que passara em julgado a 
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sentença da junta correccional, e não mais podia a Camara Criminal 

conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, como fez por maioria de 

votos, para condemnar o peticionario. 

Pelo que julgam nullo todo o processado da sentença da 1.ª 

instancia em diante e mandam que subsista a decisão de fls. 55 v. e 36 

destes autos, que absolveu o peticionario. 

Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de fevereiro de 1895. — Aquino 

e Castro, P. — U. do Amaral. — Piza e Almeida. — Bernardino Ferreira. —

Pereira Franco. — Macedo Soares. — A. Braziliense. — Fernando Osorio. 

— Americo Lobo. 

Fui presente. — Souza Martins. 

16 

Negada a revisão. O socio de industria 

que em detrimento do socio capitalista 

se apropria do producto das 

mercadorias ou generos que recebeu 

para vender, sob a falsa allogação de 

ter sido victima de um roubo, é 

criminoso. Confessada a perda total do 

produvto da venda, e nada mais 

havendo a liquidar, a acção criminal 

independe da acção civil, e póde ser 

desde logo intentada. 

N. 26. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, delles consta que por queixa de Alexandre José 

Bernardes, foi o recorrente Antonio Rodrigues de Almeida pronunciado e 

condemnado pelo Jury da cidade de Indaiá, do Estado de Minas Geraes, 
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no gráo maximo do art. 258 do Cod. Criminal a quatro annos de prisão 

com trabalho e à multa de vinte por cento do valor furtado, sendo a pena 

de prisão com trabalho substituida pela de prisão simples com augmento 

da sesta parte, nos termos do art. 49 do mencionado Codigo. 

A sentença condemnatoria foi confirmada pelo Tribunal da 

Relação de Ouro Preto. 

Considerando: 

Que as operações da sociedade formada entre o auctor, como 

capitalista, e o réo, como sócio de industria, consistiram somente na 

venda de uma partida de gado, cujo producto o réo metteu em si, 

pretextando ter sido victima de um roubo; 

Que, confessada pelo réo a perda total do pruducto da venda, 

e nada mais havendo a liquidar, a acção criminal, independente da acção 

civil, nos termos do art. 68 da lei de 3 de dezembro de 1841, podia ser 

immediatamente intentada, como foi. 

Confirmam a sentença recorrida, pagas pelo recorrente as 

custas. 

Supremo Tribunal Federal, 16 de março de 1895. — Aquino e 

Castro. P. — Piza e almeida. — Pereira Franco. — H. do Espirito Santo.—

Fernando Osorio. — Macedo Soares. — A. Braziliense. — Americo Lobo. —

José Hygino. — U. do Amaral, vencido. Votei pela absolvição do recorrente 

por não ter fundamento em direito o processo que lhe foi instaurado com 

desconhecimento dos principios que regem as sociedades mercantis, e 

postergação de fórmulas tutelaras. 

Entre Alexandre Bernardes e o recorrente havia uma 

sociedade para o commercio de gado, toucinho, jóias e qualquer outro 

negocio, concorrendo aquelle com o capital, e este com o seu trabalho e 

industria, devendo ser divididos com igualdade os lucros e perdas. 
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Era o recorrente o gerente da sociedade, unico socio 

ostensivo, e portanto solidario. 

Não exbibiu o queixoso Bernardes o instrumento do contracto, 

que as testemunhas segunda e quarta dizem ter visto, ignorando-se por 

isso o prazo da sociedade e outras clausulas essenciaes para a 

determinação dos direitos e obrigações dos socios. 

Entretanto, voltando o recorrente de uma das suas viagens ao 

lugar de seu e do domicilio de Bernardes, a requerimento deste foi preso a 

8 de janeiro de 1890, por divida commercial, sem que occorresse um só 

dos requisitos legaes para a justificação desse procedimento violento e 

excepcional. 

Na prisão, ao que parece, foi submettido a um processo 

conciliatorio, e reconheceu-se devedor da quantia exigida. 

Em seguida Bernardes deu queixa contra seu socio por crime 

de furto (art. 258 do Cod. Criminal). 

Inquiridas as testemunhas o promotor opinou pela pronuncia 

no art. 263 (bancarota). 

Á vista desse parecer, reputado luminoso, nova queixa foi 

dada, acceita e jurada, nos mesmos autos pelo mesmo facto, mas 

classificando o delicto conforme a jurisprudencia do promotor no art. 263. 

Ouvido novamente o promotor declarou acceitar a queixa que 

estava boa, mas, nutrir apprehensão sobre a suai procedência por não ter 

sido precedida do precesso de fallencia. 

O juiz municipal adoptou a primeira queixa, o juiz de direito 

confirmou o despacho, o Jury condemnou o recorrente e a Relação achou 

legal a pena e regular o processo. 
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E, todavia, o promotor entreviu a verdade juridica quando 

repetidas vezes duvidou da competencia do fôro criminal para resolver as 

questões que se suscitam entre os membros de uma sociedade mercantil. 

Quando recebia gado e o vendia, applicando o producto a 

novas transacções, o recorrente exercia o direito de socio, e não procedia 

como depositario, caixeiro, capataz ou proposto do queixoso. 

Dado que commeltesse abuso ou se houvesse com dolo, em 

acção civel devia ser convencido para responder pelo capital distrahido e 

seus juros, além das perdas e damnos a que tivesse dado causa, com a 

falta de cumprimento das ordens do queixoso. 

O recorrente não recebeu gado para cumprir ordens, nem se 

arrogou o dominio desse gado, como seria mister para a applicação do 

art. 258. O 1.º quesito proposto ao Jury foi capcioso. A partida de gado 

entrou para a sociedade, e por sua conta foi vendida; entretanto, o facto 

essencial da existencia da sociedade foi omittido pelo juiz. No 2.º quesito 

não se perguntou conforme o art. 258 si o réo se arrogou o dominio da 

cousa, que não lhe fora transferido, mas si arrogou-se o dominio e uso do 

producto. 

O socio de industria é, quanto às suas faltas, equiparado ao 

mandatario infiel ou negligente, nos termos do Codigo do Commercio, 

arts. 324 e 162. 

Responde por perdas e damnos, mas só é passivel de pena, si 

além da negligencia ou dolo civil, commetter crime claramente definido 

em lei. Ha equivoco em dizer que as operações sociaes consistiram 

somente na venda de uma partida de gado, e que confessada a perda de 

seu producto, nada mais havia a liquidar. As petições de queixa e outras 

peças dos autos mostram que antes e depois dessa venda de gado 

vaccum, deram-se varias outras operações sobre diversas mercadorias. A 

necessidade da liquidação impunha-se para se apurar o resultado da 
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sociedade e a responsabilidade do recorrente. — Fui presente, Souza 

Martins. 

Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Amphilophio. 

17 

Procedente a revisão o mullo o 

processo, por inobservancia de 

fórmulas subatanciaes, para o effeito 

do art. 74, § 6.º, da lei n. 221. 

N. 45. — Vistos, expostos e relatados os autos de revisão do 

processo crime, ao qual respondeu o executado Modena Ferdinando, que 

cumpre na cadeia da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, 

a pena que lhe foi imposta pelo Jury de S. Sebastião do Gaby, de galés 

perpetuas por incurso no grau maximo do art. 193 do Codigo Criminal do 

Imperio, julgam procedente a revisão e, em consequencia, nullo o 

processo do julgamento, para o effeito do art. 74, § 6.º, da lei n. 221 de 

20 de novembro de 1894. Porquanto, além de graves irregularidades no 

summario e no plenario, occorre neste uma nullidade que affecta a 

constituição do Tribunal do Jury e, portanto, a sua legitimidade para 

funccionar e sentenciar a causa. 

E assim que: 1.º, as testemunhas do summario, Carlos Galli, 

fls. 9 v. e Dr. João Frederico Streink, fls. 10 v., foram peritos no corpo de 

delicto, fls. 7 v., e como taes tinham o seu juizo prevenido, pois foram 

juizes de facto da existência do crime, e não podiam ser testemunhas 

impar-ciaes; 2.º, sendo o executado estrangeiro, natural da Italia, como 

dos autos de qualificação, fls. 12 v., e interrogatorio, fls. 17 v., e não 

constando que elle entendesse correctamente a lingua portugueza, não se 

lhe nomeou interprete, como aliás se fez no plenario, ut fls. 25; 3.º, 

sendo elle analphabeto, como dos referidos autos, o de interrogatorio, foi 

assignado somente por uma testemunha, contra o disposto no art. 99 do 
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Codigo do Processo Criminal; 4.º, preso em flagrante, não se lavrou 

contra elle o respectivo auto, que authenticasse a legalidade da prisão; 

5.º, tendo o excutado commettido o crime em 5 de agosto de 1877, ut fls. 

6 v., o corpo de delicto só foi feito no dia 18, 13 dias depois ut fls. 7, sem 

que se houvesse lavrado auto de exhumação e verificação da identidade 

do cadaver; 6.º, estando o executado já preso, antes de começar o 

summario, só foi qualificado depois de inquirida a terceira testemunha, o 

que faz presumir que não esteve presente a inquirição, sem causa 

conhecida e sem constar que o juiz lhe houvesse facultado a reinquirição 

das testemunhas ouvidas em sua ausencia; 7.º, finalmente, prescrevendo 

a lei de 3 de dezembro de 1841, art. 107, como numero minimo para 

haver sessão o de 36 jurados, não está constituido o tribunal desde que 

dos 36 presentes ha um ou mais que, por impossibilidade legal absoluta, 

não pode exercer o officio de juiz de facto. Ora, dos 36 jurados presentes 

na sessão do julgamento do executado, a fls. 24, um, Carlos Roto, era 

analphabeto, como de fls. 27 v., 36 e 37 v.; e tendo sido por isso, 

excluido depois de sorteado ut fls. 37 v., ficou o numero reduzido a 35 

jurados presentes e promptos, com os quaes não podia o jury funccionar. 

E essa foi sempre a jurisprudencia dos tribunaes do Imperio, em face do 

citado art. 107, que se basea no direito de recusarem as partes 12 

jurados cada uma, ficando ainda 12 livres para a composição do conselho 

de sentença, e do art. 27 da mesma lei, que exige, como requisito para 

ser jurado, o saber ler e escrever. Nem se allegue que as recusações e 

impedimentos de fls. 37 v. não se esgotaram, pois o promotor publico só 

recusou seis jurados sorteados e a defesa cinco, e foram impedidos por 

parentesco quatro, ficando ainda, alem do analphabeto, 20 para a 

formação do conselho. Porquanto o sorteio é posterior á abertura da 

sessão, e esta não podia ter sido aberta senão com 36 jurados presentes 

e promptos, isto é, que, além de responderem á chamada fossem aptos 

para funccionar como juizes. E esta nullidade é substancial. Custas ex-

causa. 
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Supremo Tribunal Federal, 3 de abril de 1895. — Pereira 

Franco, V. P. — Macedo Soares. — Piza e Almeida, vencido. — José 

Hygino, vencido. — H. do Espirito Santo. — Fernando Osorio. — U. do 

Amaral, vencido. — Pindahyba de Mattos, vencido. — Bernardino Ferreira. 

— A. Braziliense. — Americo Lobo, por alguns dos fundamentos. — Fui 

presente, Souza Martins. 

18 

Confirmada a sentença, porque a pena 

de galés perpetuas, imposta de 

conformidade com o antigo Cod. Crim., 

já foi commutada do conformidade com 

o Codigo actual, e não ha 

circumstancias a favor do réo. 

N. 89. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso 

de revisão criminal interposta por Manoel, ex-escravo de Virginio José de 

Campos, o qual por haver morto a Sergio aos 19 de fevereiro de 1885, 

fora condemuado pelo Jury de Pelotas no dia 12 de dezembro do mesmo 

anno, a galés perpetuas, maximo do art. 193 do Codigo Criminal, então 

vigente, pena essa aliás já commutada, em conformidade do art. 3.º, 

paragrapho unico do actual Codigo Criminal, o Supremo Tribunal Federal, 

attendendo á ausencia de circumstancias attenuantes, não dá provimento 

ao dito recurso e confirma a sentença condemnatoria. Pagas as custas 

pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 27 de abril de 1895. — J Pereira 

Franco, V. P. — Piza e Almeida. — José Hygyno.— H. do Espirito Santo. — 

U. do Amaral. — A. Braziliense. — Américo Lobo, vencido. Ao passo que o 

peticionario recebeu em mão propria a cópia do libello e, por ser 

miseravel, teve no Jury defensor dado ex-officio na denuncia de fls. 3 se 

disse expressamente que era elle escravo de Virginio José de Campos e 

requereu-se a dação de um curador para cujo minus effectivamente foi 
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nomeado Serafim Antonio Alves, que assistiu a toda a formação da culpa, 

como tudo melhor consta dos depoimentos das testemunhas, signanter do 

final da informação de Rita Maria da Conceição. 

Não tendo vindo a cópia do acto da libertação que requisitei no 

despacho de fls. 18 v., desde que o peticionario fora pronunciado e 

julgado como ex-escravo, presume-se que obtivera liberdade depois de 

encerrado o summario por abandono de seu senhor. 

A pronuncia foi proferida em 9 de setembro por Alfredo 

Gonçalves Moreira, e Ulysses Batinga recebeu o libello em 10 de outubro 

de 1885, entretanto, sem constar impedimento ou delegação do juiz 

municipal, a denuncia tinha sido apresentada a seu supplente em 26 de 

abril e Rasgado presidiu á formação da culpa. 

Não verifiquei a legalidade de taes actos porque a petição de 

revisão não se estende á nullidade do processo (fl. 1), no qual ha aliás 

destas contradições: o termo do sorteio dos jurados apenas nomeia 11 

dos juizes do conselho; compareceram á sessão, diz o termo de abertura, 

37 jurados, e a acta 38. 

Todavia na deficiencia de completo traslado, não se póde pôr 

em duvida que o peticionario era escravo quando commettem o delicto, e 

duraute a formação da culpa; as testemunhas 3.ª e 6.ª juraram 

claramente que elle ainda tinha senhor, na data de 19 de fevereiro de 

1885. 

Ao ser julgado no dia 12 de dezembro, contava só 25 annos, 

isto é, os annos precisos em que outr’ora findava a nossa menoridade, 

(Ord., liv. 3.º, tit. 42, § 5.º).  

Negando-se ao peticionario a falta de pleno conhecimento do 

mal, inherente a seu estado servil, ou os effeitos de sua equiparação 

juridica ao menor, e não se lhe estendendo o direito do conjuge a elle, 
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que não tinha plena liberdade de contrahir matrimonio, provada como 

ficou a notoriedade do seu contubernium com Rita Maria da Conceição (os 

Romanos consideravam o concubinato um matrimonio desigual e menos 

solemne), segue-se logicamente que Sergio o provocara recente e 

gravemente, ameaçando na presença delle e das pessoas reunidas na 

taberna esbofetear a amante por não lhe pagar de momento a vil quantia 

de 1$000, que lhe havia cobrado alli. 

Em vista dessa provocação desapparecem as circumstancias 

aggravantes de motivo frivolo e de surpreza, a qual o actual Codigo Penal 

confunde com traição e disfarce; resta somente a superioridade de armas 

compensada pela attenuante da provocação. 

Nestes termos a condemnação do peticionario devia ter sido 

rigorosamente no médio do art. 193 do antigo Codigo Criminal, tanto mais 

quando a inferioridade do seu estado servil, que nelle produzia o 

hybridismo de cousa e pessoa incapaz ou interdicta, então o sujeitava só a 

tres penas inflexiveis: a morte, as galés perpetuas e os açoutes; todas 

agora abolidas e a ultima das quaes, o açoute, constituindo excepção 

odiosa e barbara, baseada na raça ou na côr do delinquente, era todavia a 

pena normal applicada áquelles para cujo uso exclusivo fora creada. — 

Fernando Osorio, vencido. Dando provimento ao recurso, votei pela 

reforma da sentença, para que fosse applicada ao recorrente a pena do 

art. 193, gráo médio do antigo Codigo Criminal. — Lucio de Mendonça.—

Fui presente, Souza Martins. 

19 

Não ao dá recurso de revisão do 

despacho que obriga a assignar termo 

de bem-viver, viato não haver no caso 

sentença definitiva, mas simplesmente 

comminatoria. 
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N. 95. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que a peticionaria Maria Emilia de Andrade requer a 

revogação do despacho, pelo qual o delegado da 8.ª circumscripção 

policial deste districto a obrigou a assignar termo de bem-viver com a 

sancção de uma pena, aliás, excessiva da prescripta no art. 12, §§ 2.º e 

3.º do Codigo do Processo Criminal, no art. 111 do regulamento n. 120, 

de 31 de janeiro de 1842, e só applicavel aos vadios e capoeiras que 

quebram a obrigação de tomar occupação honesta e laboriosa, dentro do 

prazo legal (Codigo Penal, art. 400, decreto n. 145, de 11 de julho de 

1893, art. 2.º, § 3.º) 

Considerando tratar-se, não de sentença definitiva transitada 

em julgado, nos termos da Constituição, art. 81 do decreto o. 848, de 11 

de outubro de 1890, art. 9.º, alin. 3.ª da lei n. 221, de 20 de novembro 

de 1894, art. 74 e do Regimento interno, arts. 15, § 4.º e 103, mas de 

sentença meramente comminatoria, o Supremo Tribunal Federal não toma 

conhecimento da dita revisão, pagas as custas pela peticionaria. 

Supremo Tribunal Federal, 1 de maio de 1895.— Pereira 

Franco, V. P. — Americo Lobo. — José Hygino. — Piza e Almeida. — 

Fernando Osorio. — U. do Amaral. — H. do Espirito Santo. — Lucio de 

Mendonça. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. — A. 

Brazilieme. — Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins. 

20 

Confirmada a sentença, por se não 

provar a injustiça da condemnação, ser 

regular o processo o legal a pena 

imposta. 

N. 28. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão de processo crime em que por sentença passada em julgado, foi 

condemnado o impetrante José Vieira da Silva a cinco annos de prisão 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

315

cellular, como incurso no gráo médio do art. 356 do Codigo Penal; 

confirmam a dita sentença por não ter havido em todo o processo 

preterição de formalidade alguma substancial, e por ser a condemnação, 

contra a qual não provou cousa alguma o impetrante, conforme as 

respostas do Jury, ás provas dos autos e ás disposições de Direito; custas 

pelo impetrante.  

Supremo Tribunal Federal, 11 de maio de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Piza e Almeida. — José Hygino. Não se 

tendo visto o réo entrar ou sahir da casa de madeira, de que se trata nestes 

autos; não tendo sido perseguido, fugindo com objectos roubados, não 

sendo certo que não lhe pertençam os tres lenços sem marcas ou 

distinctivos que se encontraram em seu poder e que em seu poder a mesma 

auctoridade policial deixou ficar; tambem não sendo certo que tivesse no 

bolso ou houvesse lançado fóra uma navalha pertencente ao trabalhador 

Conrado, attenta a contradicção das testemunhas; não sendo, emfim, 

verosimil que o réo depois de perpetrar o roubo e de passar pelos donos dos 

objectos roubados, se deixasse ficar tranquilamente sentado, na visinhança 

delles, á margem da estrada de ferro, esperando que o fossem prender, a 

sentença que o condemnou á dura pena de cinco annos de prisão cellular 

não tem apoio na prova dos autos e não se póde justificar por presumpções 

e suspeitas, com violação do disposto no art. 67 do Cod. Penal. Votei, pois, 

pela reforma da sentença. — H. do Espirito Santo. — U. do Amaral. — 

Fernando Osorio. — Bernardino Ferreira. — Americo Lobo, vencido. Votei 

pela imposição da pena no gráo minimo. — Lucio de Mendonça. — A. 

Braziliense. — Pereira Franco, vencido pelas mesmas razões do voto do Sr. 

Ministro José Hygino. — Fui presente, Souza Martins. 

21 

Revisão de sentença proferida em 

processo militar. Reformada a sentença 

condemnatoria do Supremo Tribunal 
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Militar, e confirmada a do conselho de 

guerra que absolveu o peticionario, 

accusado de haver capitulado quando 

commandava uma guarnição militar. 

N. 90. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal em que é peticionario o coronel Adriano Xavier de Oliveira 

Pimentel, reformando a sentença a fls. do Supremo Tribunal Militar e 

confirmando a do conselho de guerra, absolvem o peticionario. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de maio de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — A. Braziliense. — Em parte fui vencido. Votei pela reforma da 

sentença do Supremo Tribunal Militar por entender que o reccorrente não 

podia ser julgado incurso no art. 3.º dos de guerra de 1763, e como tal 

condemnado á pena de dous annos e seis mezes de prisão em fortaleza. 

É doutrina de nosso direito que as leis militares do tempo de 

guerra, e portanto aquelle artigo, só são applicaveis aos casos de rebellião 

ou revolução interna, desde que o Governo assim o decreta ex-vi da 

faculdade, que lhe é concedida pela resolução n.º 61, de 24 de outubro de 

1838, e pelo principio de não retroactividade, não alcançam os factos 

anteriores. 

A capitulação de Tijucas, de que foi accusado o recorrente, 

como commandante das forças legaes naquelle lugar, deu-se a 19 de 

janeiro de 1894, e as leis de guerra foram mandadas observar pelos 

decretos ns. 1681 e 1685, de 28 de fevereiro e 5 de março de 1894, mais 

de um mez depois da rendição. 

Esta doutrina tem sido sempre seguida pelo Supremo Tribunal 

Militar em diversos accordãos, e como exemplos os de 7, 16 e 30 de 

março, de 2, 4 e 6 de abril, de 2, 18 e 30 de maio, de 8 e 20 de junho e 

de 25 de julho, todos do anno passado, sendo claramente expressa, entre 
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outras, na sentença ou accordão de 20 de junho que despresou os 

embargos oppostos pelo capitão Pinto Peixoto e outros, nas phrases:  

“não podem os réos estar comprehendidos nos decretos ns. 
1681 e 1685, que determinaram que fossem observadas as 
leis militares em tempo de guerra, porquanto na época em 
que commetteram o delicto, ainda estavam em vigor as leis 
para o tempo de paz.” 

E d’este modo tem sempre decidido este Tribunal, como se vê 

dos accordãos proferidos em 28 de março, 6 de abril e 4 de maio, todos 

d’este anno. (Diario Official, de 23 de junho de 1894.) 

Ainda mesmo admittida a hypothese de já se acharem em 

vigor as leis de guerra, e ter o recorrente infringido o art. 3.º dos de 

guerra, de 1763, seu crime seria justificavel, e não poderia portanto ser 

punido com a pena que lhe foi imposta, porquanto no citado artigo se 

encontra o preceito que diz: 

“Porém, quando for atacado (todo o official) por um inimigo 
superior em forças, será preciso provar perante um conselho 
de guerra, que elle fez toda a defeza possivel, e não cedeu 
sinão na maior extremidade.” 

Evidentemente o conselho de guerra, fls. 227 v. e 228, que 

absolveu o recorrente unanimemente, considerou a capitulação de Tijucas 

effectuada em condições legaes; sendo certo das provas dos autos que o 

recorrente estava sem viveres, sem munições, sitiadas as suas forças por 

maior numero de inimigos, impossibilitado, por falta de meios, de fazer 

uma retirada e portanto, inefficaz a sua resistencia, sendo mais de notar-

se que nem tinha esperanças de receber os auxilios pedidos ao 

commandante do districto militar, porque este já se havia ausentado. 

Em vista de tudo isto absolvi o recorrente da condemnação 

que lhe foi imposta pelo Supremo Tribunal Militar. — Piza e Almeida. De 

accordo com os fundamentos do voto do Sr. Americo Braziliense. — Lucio 

de Mendonça, por julgar que o recorrente justificou-se cabalmente da 
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capitulação que se viu reduzido a assignar, depois de toda a possivel 

resistencia. — Americo Lobo. Tendo de julgar estes autos por virtude da 

litteral disposição do decreto n. 221 de 20 de novembro de 1894, 

regulamentar do art. 81, § 3.º, da Constituição republicana, a qual deixa 

ao arbitrio de qualquer do povo suspender os effeitos de sentenças 

militares, ainda que crimes capitães commettidos em tempo de guerra, 

desorganisando assim à disciplina e quebrando a cohesão essencial ás 

forças de terra e mar, que, no dizer do art. 14 da mesma Constituição, 

são instituições permanentes, destinadas á manutenção das leis e á 

defesa da patria, dei voto propicio á reforma da sentença recorrida e á 

absolvição do recorrente, pelos seguintos motivos: I) A sentença recorrida 

é contra direito expresso, porquanto, si fora justo attenuar em favor do 

recorrente a pena rigida do art. 3.º dos de guerra, os dous gráos, médio e 

minimo, seriam os do art. 81 do Codigo Penal da Armada, disposição 

parallela e subsidiaria (prisão com trabalho por 10 e por 20 annos). 

Depois da promulgação da Constituição da Republica, o Supremo Tribunal 

Militar (a quem o Poder Legislativo aliás delegou inconstitucionalmente a 

decretação provisoria das leis do processo criminal, decreto n. 149 de 18 

de junho de 1893, art. 5.º, § 1.º) não póde exercer o arbitrio, que tinha o 

antigo Conselho Supremo Militar pelo decreto obsoleto de 13 de novembro 

de 1790, de minorar como entender as penas impostas no Regimento 

Militar, tanto mais quando o Alvará de 26 de abril de 1800, mandado 

observar pelo de 1 de abril de 1808, parece ter revogado aquelle preceito 

obsoleto.  II) A capitulação, não do posto militar, mas do campo aberto de 

Tijucas, resultou fatalmente de duas causas por que não responde o 

recorrente: a principio, a disseminação das tropas legaes pelo territorio do 

Paraná feita para a execução de um plano de offensiva em Santa 

Catharina; depois, a falta de sua immediata concentração ou da tentativa 

dessa concentração, logo que os revoltosos desembarcaram em 

Paranaguá. — Macedo Soares. Com o Sr. Americo Braziliense. — Fernando 

Osorio. Por julgar que o procedimento do recorrente está plenamente 

justificado na conformidade da exigencia do art. 3.º dos de guerra do 
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regulamento de 1763. — Pindahyba de Mattos. Pelo mesmo fundamento 

do voto do Sr. Ministro Fernando Osorio. — U. do Amaral. — José Hygino. 

De accordo com o voto do Sr. Ministro Americo Braziliense. — H. do 

Espirito Santo. — Pereira Franco. Pelos mesmos motivos do voto do Sr. 

Ministro Americo Braziliense. — Fui presente, Souza Martins. 

22 

Confirmada a sentença porque o 

recorrente não juntou as novas provas 

que dia ter de sua innocencia, e são 

falsas as affirmações que faz relativas 

ao processo, que correu com a devida 

regularidade. 

N. 75. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, em que é impetrante Liberato José Tiburcio, condemnado 

pelo Jury de Campanha, do Estado de Minas Geraes, a 8 annos de galés, 

gráo maximo das penas do crime de roubo previsto no art. 269 do Codigo 

Criminal; accordam em confirmar a sentença recorrida, porquanto, o 

recorrente não juntou as novas provas de sua innocencia, que diz ter 

descoberto, e são falsas as affirmações da falta de seu interrogatorio na 

formação da culpa e do auto de corpo de delicto, que se acham a fls. 16 v. 

e fls. 18 dos autos. 

Foi imposta a pena devida e no processo foram observadas as 

prescripções legaes. Condemnam o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de maio de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Piza e Almeida. — José Hygino. — H. do Espirito Santo. —

Fernando Osorio. — U. do Amaral. — Macedo Soares. — Pereira Franco. — 

Pindahyba de Mattos. — Americo Lobo. — Lucio de Mendonça —

Bernardino Ferreira. — Fui presente, Souza Martins. 
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23 

Confirmada a sentença, por achar-se 

provado o crime, ter sido imposta a 

pena devida e haverem sido 

observadas no processo as 

formalidades legaes. 

N. 55. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal em que é recorrente Miguel Pereira da Silva Moraes, 

condemnado a 12 annos de prisão com trabalho, gráo médio das penas do 

art. 193 do Codigo Criminal, accordam em confirmar a sentença recorrida, 

por ter sido imposta a pena devida, de conformidade com as respostas do 

Jury, manifestamente provado o crime, e terem sido observadas no 

processo as formalidades legaes; pagas pelo recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de maio de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Piza e Almeida. — Macedo Soares. — Bernardino Ferreira.—

Pindahyba de Mattos. — A. Braziliense. — Américo Lobo. — José Hygino. 

— Fernando Osorio. — U. do Amaral. — H. do Espirito Santo. — Lucio de 

Mendonça. — Pereira Franco, vencido, porque fui de voto que se devia 

julgar procedente a revisão afim de ser a pena em que o recorrente fora 

condemnado, como incurso no gráo médio do art. 193 do Codigo Criminal 

substituida pela do gráo minimo do mesmo artigo, desde que não existe a 

meu vêr a circumstancia aggravante da noite a que allude o art. 16, § 1.º, 

do citado Codigo, subsistindo, entretanto, a circumstancia attenuante do § 

7.º do art. 18. 

Segundo o Codigo Criminal, no art. 16, § 1.º, é circumstancia 

aggravante ter o delinquente commettido o crime de noite. 

Mas o Codigo Penal vigente, mais de accordo com a lição dos 

criminalistas, diz no art. 39, § 1,º: é circumstancia aggravante ter o 

delinquente procurado a noite, para mais facilmente perpetrar o crime. 
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Ora, dos autos não consta que assim tivesse procedido o recorrente; o 

contrario é o que delles se vê. 

Todas as testemunhas que depuzeram no inquerito, e na 

formação da culpa, dizem, e resulta das outras peças do processo, que o 

crime foi commettido na noite de domingo, 18 de julho de 1886 

(tesmunhas de fls. 19, 68, 74, 77, 80, 82, 91, 99; libello fls. 110; quesito 

fls. 127 e respostas do Jury fls. 124). Na cidade da Feira de Sant’Anna 

grande parte da população nas noites dos domingos conserva-se acordada 

pela chegada de generos, animaes, destinados ás feiras dos dias 

seguintes (segundas-feiras), e muito mais quando as noites são de luar 

claro como a do assassinato praticado pelo recorrente. 

Isto se vê do depoimento a fls. 20, fls. 75, onde se diz que a 

noite estava clara pela lua, assim como do de fls. 74, que estando em 

casa ás 10 horas da noite de 18 de julho, logo depois de um tiro, entrou-

lhe pela porta a dentro o co-réo Astenio, etc., e que Americo Vital estando 

em sua casa, sabia e correu atrás do recorrente, etc.; de fls. 82, que 

tambem largara a correr atrás do recorrente, logo que ouvia o tiro, que 

este deu no offendido, etc.; e finalmente de fls. 89, que estava assentado 

em uma marqueza na porta da rua da casa de Maria de Assis e Freitas, e 

ouvindo o tiro via o offendido cahir, e logo elle testemunha sahiu gritando: 

como é que se mata um homem publicamente! 

Si, pois, o recorrente quizesse propositalmente procurar a 

noite para commetter o crime, não escolheria a noite de um domingo, e 

ás 10 horas, quando a cidade não se achava ainda em silencio, e de 

portas fechadas. E tanto não procurou a noite para esse fim, que dias 

antes tinha mandado ameaçar o offendido, fazendo-lhe depois tocaias, 

segundo dizem as testemunhas, de fls. 60 e fls. 82, assim como que no 

proprio dia do homicídio desde a tarde fora encontrado perto da casa do 

offendido, acompanhado do co-réo Astenio, ut fls. 77. 
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Sendo, portanto, mais favoravel ao recorrente a disposição do 

novo Codigo Penal, do que a do antigo Codigo Criminal, é o caso de 

applicar-se o disposto no art. 3.º daquelle Codigo. — Fui presente, Souza 

Martins. 

24 

Confirmada a sentença. Não procede a 

arguição de nullidade, por falta de 

quesito de legitima defesa, que aliás 

não consta haver sido requerido, 

porque implicitamente está 

comprehendido no que foi proposto 

sobre a responsabilidade criminal do 

accusado. 

N. 46. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal em que é impetrante Antonio Costa, condemnado a tres 

mezes de prisão cellular, gráo minimo do art. 303 do Cod. Penal por 

setença da Junta correccional de Petropolis, e confirmada em gráo de 

appellação pelo juiz de direito da comarca, accordam em confirmar a 

sentença recorrida, que foi proferida, de conformidade com a prova dos 

autos o com a observancia das formalidades legaes. 

É manifestamente improcedente a arguida nullidade 

proveniente da omissão de quesito de legitima defeza que aliás, não 

consta da acta da Junta correccional fosse requerido, porque o 2.º 

quesito: — si o réo é responsavel pelo crime, comprehende em si, assim 

como sua resposta, não só o facto, mas tambem a intenção; é um exame 

que não póde separar-se da culpabilidade, e que o juiz não póde perder 

de vista para formular sua resposta, segundo sua convicção. 

Custas pelo recorrente. 
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Supremo Tribunal Federal, 22 de Maio de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Piza e Almeida. — José Hygino. — Fernando Osorio. — U. do 

Amaral. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. — Macedo Soares. — 

Pindahyba de Mattos. — A. Braziliense. — Americo Lobo. — Lucio de 

Mendonça. — H. do Espirito Santo. — Fui presente, Souza Martins. 

25 

Negada a revisão, por se não prorar a 

allegada injustiça da sentença. Quanto 

á conversão da pena, compete ao juiz 

da execução fazel-a ex-officio. 

N. 59. — Vistos, expostos e relatados os autos, negam 

provimento á revisão impetrada por Serapio Dias Corrêa, preso na cadêa 

de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento da pena 

imposta pelo Dr. juiz de direito, em virtude das decisões do Jury da cidade 

do Rio Grande do Sol, no gráo maximo do art. 192 do Codigo Criminal. 

Porquanto, fundando-se a revisão na injustiça do julgamento, nenhuma 

prova foi exhibida pelo suppiicante, em contrario ás dos autos, nos quaes 

baseou-se a decisão do Jury e a consequente condemnação. E quanto á 

conversão da pena em 30 annos de prisão cellular, compete ao juiz da 

execução fazel-a ex-officio. E pague o suppiicante as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 28 de maio de 1895 — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos.— 

Piza e Almeida. — H. do Espirito Santo. — U. do Amaral. — Americo Lobo. 

— Fernando Osorio. — Bernardino Ferreira. — Lucio de Mendonça. — José 

Hygino. — Fui presente, Souza Martins. 
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26 

Concedida a revisão e annullado o 

julgamento para os effeitos legaes, por 

não terem sido devidamente applicadas 

aa penas em que incorreram ou 

recorrentes, em vista das respostas 

dadas pelo Jury aos respectivos 

quesitos; e por não ter a Relação 

tomado conhecimento da appellação 

interposta pelo juiz da sentença 

proferida contra os recorrentes. 

N. 64. — Vistos, expostos e discutidos estes autos, em que os 

recorrentes José Burlani e outros, pedem a revisão do seu processo, pelos 

motivos constantes de suas petições, fls. 3 e fls. 28: 

Considerando que os tres reccorrentes havidos no processo e 

particularmente nos quesitos, fls. 55, respondidos pelo Jury a fls. 56 dos 

autos appensos, como auctores de um só tiro, o qual produziu a morte do 

offendido, sem declarar-se ao menos quaes dentre elles foram porventura 

os mandantes e qual o mandatario incumbido da execução do facto 

criminoso; 

Considerando que sendo os quesitos e as respostas do jury 

identicos a respeito de cada um dos recorrentes, quer sobre o facto 

principal, quer sobre as circumstancias que o acompanharam, divergindo 

apenas quanto ao numero de votos com que foram respondidos os 

mesmos quesitos, pois que, em relação ao recorrente Angelo Burlani, a 

autoria do crime é affirmada por 7 votos, e por 10 a do recorrente José 

Burlani, assim como por 9 a do recorrente João Burlani, não devia ter 

havido differença nas penas marcadas na sentença, fls. 57, pela qual o 

primeiro dos indicados recorrentes fora condemnado no gráo médio do 

art. 294, § 1.º, do Cod. Penal, ao passo que os outros dous o foram no 
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gráo maximo do mesmo artigo, desde que, em virtude do disposto no 

decreto n. 1030, de 14 do novembro de 1890 art. 139, as decisões dos 

juizes de facto são tomadas por maioria de votos, revogados assim o art. 

29, § 1.º, da lei n.º 2033 de 20 de setembro de 1871 que restabeleceu a 

disposição do art. 332 do Cod. do Processo, que havia sido alterado pelo 

art. 66 da lei de 3 de dezembro de 1841, reproduzido pelo citado artigo do 

decreto n. 1030; 

Considerando que, Interposta pelo Juiz de Direito, ut fls. 57 v., 

appellação da sentença proferida contra os recorrentes, immediatamente 

depois de lidas as respostas dadas aos quesitos, formalidade que o Regul. 

n. 120 de 31 de janeiro de 1842, no art. 454, somente julga essencial 

quando o Juiz de Direito interpuzer a appellação no caso do § 1.º do art. 

449, isto é quando a decisão for contraria á evidencia dos debates, 

depoimentos e provas apresentadas perante o Jury, não devia o Superior 

Tribunal do Estado do Rio Grande do Sol ter deixado de tomar 

conhecimento da mesma appellação, sem aliás dar o motivo dessa 

deliberação no accordão, a fls. 68, dos mesmos autos appensos, 

colligindo-se apenas da sua confrontação com o parecer, fls. 66, do 

desembargador procurador da justiça, entender aquelle Superior Tribunal 

ser a appellação ex-officio que lhe fôra submettida, aquella a que refere-

se o § 2.º do citado art. 449 do Regul. n. 120, só permittida quando os 

réos eram condemnados á morte ou galés perpetuas, penas que 

presentemente não existem; julgam procedente a revisão requerida, 

annullando o julgamento dos recorrentes ante o Jury, para os effeitos do 

art. 74, §§ 6.º e 7.º da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, 

combinados com o art. 9.º, n. 3 § 3.º, do decreto n. 848 de 11 de outubro 

de 1890. 

Supremo Tribunal Federal, 25 de maio de 1895. — Aquino é 

Castro, P. — Pereira Franco. — José Hygino. — Piza e Almeida. —

Bernardino Ferreira, vencido. — Pindahyba de Mattos, vencido. — Lucio de 

Mendonça. — H. do Espirito Santo, vencido; é incabida a revisão 
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concedida, em vista do disposto no art. 74 da lei n. 221 de 20 de 

novembro de 1891, sendo que não houve no processo nenhuma 

preterição de fórmulas substanciaes estando plenamente provado o crime 

e sens auctores, réos julgados e condemnados pelo Jury, — Fernando 

Osono, vencido de accordo com o voto do Ex.mo  Sr. Ministro fl. do 

Espirito Santo. — U. do Amaral, vencido. — Americo Lobo. — Macedo 

Soares.— Fui presente, Souza Martins. 

27 

Confirmada a sentença, por se achar 

provado o crime, não ter havido 

preterição de formalidade substancial e 

já ter sido a pena convertida na menos 

rigorosa, de conformidade com o art. 

3.º, § unico do Cod. Penal. 

N. 37. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal em que é impetrante o réo Antonio Machado Vieira, condemnado 

na pena do gráo médio do art. 192 do antigo Codigo Criminal pelo Jury da 

União, Estado do Piauhy, e considerando: 

Que a sentença recorrida se conforma com a evidencia dos 

autos; 

Que não se deu preterição de formalidade substancial; 

Que a pena do gráo médio do art. 192 do antigo Codigo 

Criminal, imposta ao recorrente, foi regularmente convertida na pena 

menos rigorosa, a do gráo médio do art. 294, § 1.º, do vigente Codigo 

Penal, nos termos do art. 3.º, paragrapho unico, do mesmo Codigo; 

negam provimento ao recurso para confirmar, como confirmam, a 

sentença condemnatoria. Custas pelo recorrente. 
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Supremo Tribunal Federal, 5 de junho de f 895. — Aquino e 

Castro, P. — José Hygino.— Pereira Franco. — Piza e Almeida. — Americo 

Lobo. — U. do Amaral. — H. do Espirito Santo. — Fernando Osorio.—

Pindahyba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Lucio de Mendonça. —

Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins. 

28 

Negada a revisão, por ser a sentença 

conforme a prora dos autos o respostas 

do jury. 

N. 51. — Vistos e relatados os presentes autos de revisão 

criminal, em que é peticionario Pedro Sanne, negam provimento a este 

recurso, por ser a sentença conforme com as provas dos autos e 

respostas do Jury. 

Supremo Tribunal Federal, 12 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — José Hygino. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — Lucio 

de Mendonça. — Fernando Osorio. — U. do Amaral, vencido. Votei pela 

reforma da sentença para condemnar o recorrente como incurso nas 

penas do Cod. Crim. art. 194, de accordo com o art. 195. — Americo 

Lobo. — H. do Espirito Santo. — Piza e Almeida. — Pindahyba de Mattos. 

— Bernardino Ferreira, vencido. O recorrente foi julgado ainda sob o 

dominio do antigo Cod. Criminal, sendo condemnado no gráo médio das 

penas do art. 193 desse mesmo Cod. Criminal. 

Era accusado de haver ferido com uma facada a um individuo 

que se disse que morrera poucos dias depois. 

A primeira impossibilidade juridica, que impedia a 

condemnação do réo como culpado do homicidio, é que a morte do 

offendido não foi provada pelo respectivo exame de seu cadaver. 
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Ella é apenas affirmada na denuncia e nem é conflrmada pelas 

testemunhas que somente se referem ao modo pelo qual se realisou o 

ferimento. 

A segunda impossibilidade que impedia a condemnação do 

recorrente nas penas do art. 193 resulta da terminante disposição do art. 

194 combinado com o art. 195 do Codigo Criminal. Com effeito, impondo 

aquelle artigo penas menores, quando a morte do offendido provém, não do 

mal causado, mas da falta do necessario tratamento, determina muito 

positivamente que o mal só se julgará mortal a juizo de facultativos. Em 

consequencia deste conceito legal, é indiscutivel que somente poderá ser 

punido com as penas do art. 193 o individuo que ferir tão gravemente a 

outrem que este venha depois a morrer, devido a offensa recebida. É 

necessario ainda que sejam profissionaes, que declarem á justiça que o 

offendido morreu, porque o mal causado era mortal. Ora, no processo não 

existe nenhum auto, em que profissionaes fizessem semelhante declaração; 

ao contrario, os medicos do corpo de delicto affirmaram que o ferimento do 

offendido não era mortal; logo, não tendo sido feito exame cadaverico no 

offendido, não só para provar a morte subsequente, como ainda para 

asseverar que fora ella occasionada pelo ferimento, injusta e contraria á lei 

foi a sentença que condemnou o recorrente como incurso no art. 193, 

quando não podia ser condemnado sinão em uma das penas mais brandas 

do art. 194 do antigo Codigo Criminal. Nestas condições, votei para que 

fosse reformada a sentença. — Fui presente, Souza Martins. 

29 

Confirmada a sentença, porque não ha 

no processo preterição de formalidades 

substanciaes, é legal a pena imposta e 

não se prova a injustiça da mesma 

sentença, que não póde ser invalidada 
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por justificação produzida dous annos 

depois de commettido o crime. 

N. 15. — Vistos, expostos e discutidos estes autos em que o 

réo Gregorio Soro Infante pede a revisão do seu processo para o fim de 

ser absolvido e juntamente seu co-réo Julio Nanes de Alcantara, 

reformando-se a sentença que os condemnou á pena de oito annos de 

galés e á multa de 20 por cento do valor roubado, gráo mAximo do art. 

269 do Codigo Criminal, ou pelo menos para que sejam submettidos a 

novo Jury: o Supremo Tribunal Federal considerando que não houve 

preterição de formalidades substanciaes no processo da formação da 

culpa, nem no plenario, sendo conforme ao que consta dos autos e ás 

respostas do Jury, a sentença proferida a 18 de março de 1890, que os 

condemnou áquella pena, e que foi confirmada em gráo de appellação por 

accordão unanime do Tribunal da Relação de Porto Alegre de 10 de junho 

do dito anno; considerando que não procedem de modo algum as 

allegações do impetrante no sentido de ser considerada injusta a sua 

condemnação e a de seu co-réo, e nem a justificação que produziu dous 

annos depois de commettido o crime, e que se acha junta a fls. 11, póde 

destruir a prova resultante dos autos que motivou a dita condemnação, 

confirma a referida sentença e condemna o impetrante nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco.— Piza e Almeida. —

Americo Lobo.— U. do Amaral. — Lucio de Mendonça. — H. do Espirito 

Santo. — Fernando Osorio. — Bernardino Ferreira, vencido. O recorrente 

Gregorio Soro Infante e Julio Nanes de Alcantara foram accusados de 

haverem penetrado em uma venda á rua da Olaria, ás 8 horas da noite de 

19 de outubro de 1888, e roubado de uma gaveta a quantia de 600$ e 

tres relogios. Toda a prova, porém, da accusação repousa unica e 

exclusivamente na declaração de um menino de idade de 11 annos; 

porquanto, das testemunhas que depuzeram quer no inquerito, quer na 

formação da culpa, nem uma ao menos afflrma que viu os accusados 
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sahirem do estabelecimento onde se deu o roubo. Entretanto, as 

asseverações desse menor são tão inverosimeis e contraditorias, que não 

podem deixar de inspirar serias duvidas no animo o mais desprevenido, 

acerca da realidade de semelhante crime. Com effeito, contou essa 

criança a seguinte historia:  

“que seu patrão tinha ido passeiar, recommendando-lhe que 
se deitasse, porque não se demoraria; que, apagando a 
vela, sentiu passos no corredor proximo, que entrando duas 
pessoas no seu quarto, com o auxilio de phosphoros, 
accenderam a vela; que essas duas pessoas o amarraram e 
amordaçaram, vendando-lhe em seguida os olhos; que 
depois arrombaram a gaveta em que estava o dinheiro que 
comsigo levaram; e logo após a retirada dos ladrões 
conseguiu desembaraçar-se dos laços que o prendiam e 
sahir para a rua gritando por soccorro.”  

Evidentemente este depoimento encerra taes lacunas que o 

tornam inacreditavel. Por onde e como penetraram os ladroes no interior 

da venda? Como pôde enxergar o menino de olhos vendados os 

movimentos e acções dos criminosos? Como e de que modo, poude 

facilmente desembaraçar-se dos laços que o prendiam? São estas as 

interrogações que espontaneamente se erguem dos autos, e que a 

accusação não sabe responder e nem tão pouco explicar. E estas duvidas 

mais se accentuam diante do auto de corpo de delicto. Nessa importante 

peça que é a comprovação judicial do crime, os peritos declaram: que 

houve tentativa de arrombamento na gaveta por meio de um formão, 

porém que ella foi aberta com chave falsa, gazúa ou outra qualquer cousa 

sem deixar vestigios. Ora, para logo se impõe ao raciocinio: se os ladrões 

tinham chave falsa, gazúa ou outro qualquer instrumento com que 

abriram a gaveta sem deixar vestigios, claro está que não necessitavam 

fingir outras violencias para constatar o arrombamento. Além destes 

factos, que auctorisam fundadas suspeitas sobre a existencia do roubo, 

cumpre ainda notar que não ficou demonstrado que a victima possuisse 

na occasião do crime o dinheiro que assevera lhe ter sido roubado, 

conjunctamente com os tres relogios e que nem nas buscas dadas 
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immediatamente nas casas dos suppostos criminosos foram encontrados 

esses objectos. 

Entretanto, a unica circumstancia que está manifestamente 

provada do processo é o estado de insolvencia do dono da venda, que 

tinha naturalmente necessidade de qualquer pretexto para não pagar aos 

seus credores. 

Assim, pois, votei para que fossem absolvidos o recorrente e 

seu companheiro, em consequencia de não estarem sufficientemente 

provadas as suas criminalidades. — Fui presente, Souza Martins. 

30 

Prejudicado o recurso de revisão, por 

já ter sido julgado identico recurso, 

interposto pelos mesmos recorrentes e 

pelo mesmo facto de que ora se trata. 

N. 29. — Vistos e relatados os autos de revisão em que são 

peticionarios Angelo Burlani, José Burlani e João Burlani, accordam julgar 

prejudicado o interposto recurso de revisão por ter sido já julgado identico 

recurso pelos mesmos recorrentes interposto sobre o mesmo assumpto 

em sentença de 25 de maio ultimo; custas na fórma da lei. (Vej. n. 168.) 

Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Pereira 

Franco. — Piza e Almeida. — Americo Lobo. — H. do Espirito Santo. — U. 

do Amaral. — Lucio de Mendonça. — Fernando Osorio. — Fui presente, 

Souza Martins. 

31 

Negada a revisão e confirmada a 

sentença, por estar plenamente 
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provado o crime, não haver nullidade 

no processo e ser legal a pena imposta, 

que será convertida no juizo da 

execução, na forma do art. 3.º, 

paragrapho unico do Cod. Penal. 

N. 53. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão, em que é peticionario Antonio de Sant’naa, réo preso na cadeia 

de Porto Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento da 

pena que lhe foi imposta peio Tribunal da Relação daquelle districto pelo 

crime do art. 193 do antigo Codigo Criminal, por haver em 7 de fevereiro 

de 1887, fazendo parte de uma escolta encarregada da prisão de 

criminosos, matado com um tiro pelas costas, o preto Felicio Rodrigues, 

depois deste se achar preso e amarrado e quando em taes condições 

tentava fugir. 

E considerando: 

Que foram guardadas no processo as formalidades 

substanciaes; 

Que o crime está plenamente provado; 

a) pelas proprias declarações do réo, nos termos em que se 

refere o facto delictuoso; 

b) pelo depoimento conteste de testemunhas presencies; 

Que, dadas as circumstancias, que se prova terem occorido, 

não se póde admittir em favor do réo a justificativa do art. 182 do Codigo 

do Proc. Criminal: 

Accordam em negar provimento ao recurso para confirmar a 

sentença do Tribunal da Relação de Porto Alegre e com ella a do segundo 

jury a que respondeu o peticionario, fazendo-se no juizo da execução a 
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conversão da pena de 30 annos de prisão com trabalho na de 24 annos de 

prisão cellular, maximo do art. 294, § 2.º do Cod. Pen. vigente, de 

conformidade com o disposto no art. 3.º, paragrapho unico do mesmo 

Codigo. 

Custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Piza e Almeida. — U. do Amaral. — 

Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito Santo. — Americo Lobo. — Pereira 

Franco. Com a declaração de entender que neste Tribunal se devia fazer a 

conversão da pena. — Bernardino Ferreira, vencido pelos mesmos 

fundamentos do voto do Sr. Ministro Pereira Franco. — Fernando Osorio.—

Fui presente, Souza Martins. 

32 

Negada a revisão e confirmada a 

sentença, por ser improcedente, á vista 

dos autos, a allegação de nullidade do 

processo e injustiça da condemnação. 

N. 69. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos em 

que o réo Alfredo Mendes Ferrara pede revisão do processo a que 

respondeu por crime de offensas physicas, na comarca do Rio Novo, 

Estado de Minas Geraes, e pelo qual foi condemnado a um anno de prisão 

celular, maximo do art. 303 do Cod. Penal, allegando ter havido nullidade 

no processo e no julgamento, e ser a sentença condemnatoria contraria á 

evidencia dos actos; o Supremo Tribunal Federal, tendo em veta as razões 

do Promotor Publico daquella comarca a fl. 103 v. usque fls. 104, na 

appellação que interpoz o réo ora impetrante para o respectivo Juiz de 

Direito e a decisão deste a fls. 163, que bem demonstram a nenhuma 

procedencia daquellas allegações, de accordo com o parecer do Ministro 
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Procurador Geral da Republica, confirma a referida sentença, por ser 

conforme as provas dos autos e as disposições de Direito. 

Pague o impetrante as custas. 

Sopremo Tribunal Federal, 15 de fanho de ISS5.— Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franca. — Piza e Almeida—

José Hygino.  — H. do Espirito Santo. — U. do Autoral. — Americo Lobo. 

— Lucio de Mendonça. — Bernardim Ferreira. — Fui presente, Souza 

Martins. 

33 

Negada a revisão o confirmada a 

sentença condemnatoria, pela 

improcedencia das allegações do 

impetrante, a quem fica salvo o direito 

do pedir á auctoridade competente a 

redacção da pena, na forma do art. 

3.º, § 1.º, do Cod. Pen. 

N. 44. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos, 

delles se verifica que o impetrante réo António Tobias de Alencastro foi 

condemnado por sentença de 22 do dezembro de 1885 do Tribunal do 

Jury de S. João Baptista de Camaquam, Estado do Rio Grande do Sul, á 

pena de galés perpetuas, gráo maximo do art. 193 do antigo Codigo 

Criminal, pelo homicidio praticado em Eleuterio dos Sautos, tendo sido 

essa sentença confirmada em gráo de appellação pelo Tribunal da Relação 

de Porto Alegre: 

Verifica-se mais que passada em julgado a dita sentença, 

entrou o impetrante no cumprimento da pena na cadeia de Porto Alegre, 

de onde pede a revisão de seu processo, para o fim de lhe ser commutada 
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a dita pena na do minimo do art. 193 do referido codigo, allegando 

injustiça notoria naquella decisão; 

Considerando o Supremo Tribunal Federal que o exame dos 

autos convence não ter havido preterição de formalidade alguma 

substancial, quer no summario, quer no plenario, e que a sentença 

condemnatoria foi proferida de conformidade com as respostas do jury e 

com as prescripções da lei, sendo inteiramente improcedentes as 

allegações do impetrante, confirma a mesma sentença, ficando-lhe salvo o 

direito de pedir a reducção da pena, sendo-lhe applicada a do art. 294, § 

2.º, do novo Cod. Pen., de conformidade com o disposto no art. 3.º e 

paragrapho unico do mesmo Codigo. 

E pague o impetrante as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 15 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco, vencido na parte em 

que entendeu-se não caber neste Tribunal fazer-se reducção de pena. — 

Piza e Almeida. — José Hygino. — H. do Espirito Santo. — Fernando 

Osorio. — U. do Amaral. — Lucio de Mendonça. — Bernardino Ferreira, de 

accordo com o voto do Sr. Ministro Pereira Franco. — Fui presente, Souza 

Martins. 

34 

Negada a revisão e confirmada a 

sentença condemnatoria, por serem 

improcedentes, em vista dos autos, as 

arguições de injustiça e nullidade da 

mesma sentença, oppostas pelo 

recorrente, e já haver sido convertida a 

pena que legalmente lhe foi imposta. 
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N. 47. — Vistos, expostos e discutidos estes autos, em que 

José Martins do Pillar Vianna pede a revisão do seu processo, sob o 

fundamento de injustiça e nullidade da sentença que o condemnou a galés 

perpetuas, pena que depois foi convertida na de 30 annos de prisão com 

trabalho, na forma do decreto n. 774, de 20 de novembro de 1890, 

negam provimento a esse recurso, porque ao recorrente foi com justiça 

imposta a pena que cabia pelos delictos que commettera, tendo-se em 

vista o disposto no art. 62 do Cod. Criminal, então vigente, e no seu 

julgamento não se deram as nuliidades apontadas, e nem outras 

quaesquer; porquanto, do traslado do processo a fls. 68 v. consta que o 

juiz de direito tirando as 48 cedulas para fora da urna ordenou ao escrivão 

que as contasse, de accordo com o preceituado no aviso circular de 25 de 

março de 1855, como Formulario sobre a marcha dos processos que teem 

de ser julgados no tribunal do jury, e onde se firma a intelligencia do art. 

238 do Cod. do Proc. Crim, e do art. 344 do Reg. n. 120 de 31 de janeiro 

de 1812; constando, da mesma sorte, do termo de sorteio a fls. 69 v., e 

da acta a fls. 85 v. os nomes dos jurados Emilio Gentil de Figueiredo 

Mascarenhas, João Maria Chaves, que fizeram parte do conselho de 

julgamento, os quaes, somente não foram contemplados no edital de fls. 

63 v., porque, sendo sorteados como supplentes, não podiam figurar no 

referido edital entre os dos jurados anteriormente sorteados para a sessão 

do Jury então convocada. 

Semelhantemente não prevalece a terceira nullidade apontada 

pelo recorrente consistente no facto de não constar da referida acta os 

nomes dos jurados Manoel Luiz da Costa, recusado pelo réo recorrente, e 

João Ignacio da Silveira, recusado pelo promotor publico, constando, 

entretando, esses dous nomes do termo de sorteio, pois que, si na acta 

não foram mencionados esses nomes, do termo do sorteio tambem nada 

consta sobre elles; de maneira que essa allegação do recorrente, não 

tendo sido acompanhada da necessaria prova, não póde ser considerada 

procedente, quando isso importasse em nullidade do processo, quanto 
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mais que o recorrente fora condemnado á vista de respostas unanimes do 

Jury sobre todos os quesitos acerca dos diversos pontos da accusação. 

Por estas razões, portanto, e o mais dos autos, julgando 

improcedente a revisão requerida, confirmam a sentença, em cujo 

cumprimento o recorrente se acha. 

Supremo Tribunal Federal, 16 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P.— Pereira Franco. — Piza e Almeida. — Macedo Soares. — 

Pindahyba de Mattos. — José Hygino. — Americo Lobo. — Bernardino 

Ferreira. — Lucio de Mendonça. — U. do Amaral. — H. do Espirito Santo. 

— Fui presente, Souza Martins. 

35 

Concedida a revisão. É nullo o processo 

pela incompetencia do juizo em que 

correu. Tratando-se de crime de 

calumnia, foi o réo condemnado pelo 

de injuria. 

N. 83. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão, em que é recorrente Beato Figueiredo Ferreira Aranha e recorrido 

o Dr. José Coelho da Gama Abreu e aos quaes se pede revisão da 

sentença do Superior Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, 

reformando outra do juiz de 1.ª instancia, condemnou o réo ora 

recorrente ás penas do gráo maximo do art. 319, § 1.º, do Codigo Penal, 

e considerando: 

Que erroneamente foi o crime imputado ao recorrente 

classificado como injuria, quando não o podia ser senão como calumnia, 

pois consistia em imputação de facto que a lei qualifica crime de peita ou 

suborno (art. 214 do Codigo Penal) e calumnia é a falsa imputação feita a 

alguem de facto que a lei qualifica crime (art. 315 do mesmo Codigo); e 
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da erronea classificação do delicto resultou haver sido o réo, ora 

recorrente, processado e julgado por juiz incompetente (art. 65, § 12, n. 

10 do decreto n. 359 de 19 de junho de 1891, que organisou a justiça do 

Estado do Pará; Souza Martins, Organ. Judic., arts. 746, 9.º e 786); 

Que não procede, para se não considerar como de calumnia o 

crime, a allegação de que a imputação foi vaga e sem designação de 

pessoa determinada, pois tambem ha calumnia equivoca (art. 321 do 

Codigo Penal); e tal é a calumnia que não declara o nome do offendido e 

apenas indirectamente o inculca e insinua; tanto mais que os artigos do 

Correio Paraense indicam claramente a pessoa a que se referem; 

accordam em dar provimento ao recurso para annullar todo o processado; 

pagas pelo recorrido as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — U. do Amaral. — Pereira Franco. — Piza e Almeida. — H. do 

Espirito Santo. — José Hygino. — Macedo Soares. — Lucio de Mendonça. 

— Americo Lobo. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. — Fui 

presente, Souza Martins. 

36 

Revisão de sentença proferida em 

processo militar. Reformada a sentença 

e annullado o processo do Conselho de 

Guerra, por se ter a elle procedido sem 

que fossem juntas as fés de officio dos 

recorrentes, peças indispensaveis do 

processo; e porque foram julgados e 

condemnados sem serem admittidos a 

dar a sua prova e defesa, como em 

tempo requereram. 
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N. 99. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal requerida por José Maria de Beaurepaire Pinto Peixoto, 

em favor de Raymundo Frederico Por Deos, Aluisio Carlos de Almeida 

Stachlembrecher, João Theodorico da Cunha Sahyva e Luiz Maria de 

Beaurepaire Pinto Peixoto, condemnados por sentença do Supremo 

Tribunal Militar a 25 mezes de prisão simples, reformam a mesma 

sentença, porquanto além de se ter procedido a conselho de guerra sem 

se juntar as competentes fés de officio dos reus, que são peças 

indispensaveis ao processo, foram elles julgados e condemnados sem 

serem admittidos a fazer a sua prova, como em tempo requereram, 

nomeando as testemunhas que deviam ser inquiridas. 

Do principio que ninguem póde ser condemnado sem ser 

ouvido, decorre para o julgador a obrigação de ouvir o accusado e de 

deixar-lhe a liberdade necessaria para que possa defender-se, e porque 

assim não se fez, julgam nullo o processo do conselho de guerra desde a 

apresentação da defesa dos accusados; pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 19 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Piza e Almeida. — Americo Lobo, vencido. Votei pela 

modificação da condemnação á vista do seguinte motivo: A pena de 25 

mezes de prisão militar, substituida a de forca, que é a unica expressa no 

art. 15 dos de guerra, não se legitima com o Decr. de 13 de novembro de 

1790, nem com qualquer outro anterior á Carta Constitucional de 25 de 

março de 1824, porque na lição de Cunha Mattos — Repertorio de 

Legislação Militar, aquella Constituição havia derogado taes disposições 

arbitrarias e odiosas. Em frente da Constituição republicana é mais 

repugnante a anomalia de applicarem os Tribunaes as penas conforme a 

graduação e a especie que lhes aprouver. Votei, pois, pela imposição do 

minimo do art. 87, § 5.º, do Codigo Penal da Armada, que não póde 

deixar de ser legislação subsidiaria e que corresponde ao minimo do art. 

111 do Codigo Penal. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — Pindahyba 

de Mattos, vencido. — Lucio de Mendonça. — José Hygino. — U. do 
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Amaral, vencido. — H. do Espirito Santo, vencido. — Fui presente, Souza 

Martins. 

37 

Negada a revisão e confirmada a 

sentença, por não serem procedentes 

as nullidades arguidas pelo recorrente. 

N. 25. — Vistos e relatados estes autos de revisão, em que é 

peticionario João da Hora Baracho, negam provimento ao recurso, por não 

ser procedente nenhuma das nullidades apontadas pelo recorrente, como 

foi julgado pelo Tribunal da Relação de Pernambuco (accordão de fls. 56 

v.), de accordo com o parecer de fls. 61; pagas pelo recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 26 de junho de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — José Hygino, vencido. Votei pela annullação do processo; 

porquanto, sendo todas as testemunhas analphabetas, não consta que se 

observasse a formalidade essencial do art. 87, 2.º parto do Cod. do Proc. 

Crim. — Piza e Almeida. — U. do Amaral. — Pereira Franco. — Macedo 

Soares. — Pindahyba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Fernando 

Osorio. — Lucio de Mendonça. — Americo Lobo. — R. do Espirito Santo. — 

Fui presente, Souza Martins. 

38 

Revisão de sentença proferida em 

processo militar. Reformada a sentença 

do Supremo Tribunal Militar, que 

condemnou o recorrente a pena de 25 

mezes de prisão, para julgal-o incurso 

no art. 141 do Codigo Penal da 

Armada, gráo minimo, combinado com 
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o art. 43, por ter feito publicações 

prohibidas. 

N. 98. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão, em que é peticionario o capitão-tenente da Armada Nacional, 

Polycarpo Cesario de Barros: 

Tendo em 1 de agosto de 1894 o dito recorrente sido 

condemnado a 25 mezes de prisão, por sentença do Supremo Tribunal 

Militar, como incurso nos arts. 94 e 141 do Codigo Penal da Armada, 

sentença que reformou a do conselho de guerra que o condemnou a um 

mez de prisão, de conformidade com o art. 100 do referido Codigo; 

requereu revisão de seu processo sob os fundamentos legaes de haver 

sido a sentença condemnatoria contraria ao texto da lei penal e á 

evidencia dos autos: 

Considerando que a applicação do art. 400 é para todo o 

individuo ao serviço da marinha que promover a reunião de militares, ou 

nella tomar parte, para discutir acto de seu superior ou assumpto 

attinente á disciplina militar, o que o capitão-tenente Polycarpo Cesario de 

Barros nem promoveu, nem tomou parte em reunião de militares, para 

aquelle fim; 

Considerando que a applicação do art. 94 é para os individuos 

ao serviço da marinha de guerra que, reunidos em numero de quatro pelo 

menos e armados recusam á primeira intimação recebida obedecer a 

ordem de seu superior, praticam violencias, fazendo ou não uso das 

armas e recusam dispersar-se ou entrar na ordem, á voz do seu superior; 

machinam contra a auctoridade do commandante ou segurança do navio; 

fogem, desobedecendo á intimação para voltarem a seu posto; e 

procedem contra as ordens estabelecidas ou dadas na occasião ou se se 

abstem propositalmente de as executar, pelo que são considerados em 

estado de revolta; e que o capitão-tenente Polycarpo Cesario de Barros 

não esteve reunido e armado com aquelles que commetteram qualquer 
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dos crimes especificados no referido artigo, mas, pelo contrario, 

declarando pela imprensa que abraçava a revolta, foi, acto continuo, sem 

armas, apresentar-se á prisão a que se recolheu, frustrando assim elle 

mesmo sua propria resolução e a consummação dos crimes que são 

punidos pelo citado art. 94; 

Considerando, porém, em face do corpo de delicto da prova 

dos autos e razões de defeza que o capitão-tenente Polycarpo Cesario de 

Barros fez publicações probibidas, como tambem reconheceu o Supremo 

Tribunal Militar, reformam a sentença em revisão, para julgal-o, como 

julgam, incurso no art. 141 do Codigo Penal da Armada, gráo minimo, 

combinado com o art. 43, tendo em attenção os seus bons precedentes 

militares (§ 7.º do art. 37), devendo-se-lhe computar na pena o tempo de 

prisão preventiva a que esteve sujeito (art. 53); custas ex causa. 

Supremo Tribunal Federal, 10 de Julho de 1895. — Aquino e 

Castro, P.— Fernando Osorio. — Piza e Almeida. — Macedo Soares. — 

Pereira Franco. — José Hygino. Votei pela annullação do processo desde a 

sentença do conselho de guerra, porquanto o réo foi julgado em face do 

supposto Codigo Penal da armada, que não tem base legal, como foi 

decidido por accordão deste tribunal de 2 de setembro de 1893. — 

Americo Lobo. Não consta do auto do corpo de delicto, nem de nenhum 

dos termos do processo, o facto afinal punido com as penas do art. 94 do 

Codigo Penal da armada; além de outros motivos, eis a razão preliminar 

por que não confirmei essa condemnação. 

Na folha, que constituo o auto de corpo de delicto, o 

peticionario não publicara acto ou documento official, menos criticara uma 

determinada deliberação do Governo ou um acto especificado de seu 

superior. 

Teria porventura discutido materia attionente á disciplina 

militar, isto é, o conjuncto de leis relativas ao peculiar procedimento das 

pessoas alistadas na marinha de guerra? 
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O teôr da publicação a mim me parece transcender, 

visivelmente as raias da zona disciplinar e incidir nas penas do art. 85 n. 4 

do Codigo Penal da armada, gráo minimo. 

Applico este Codigo porque não ha lei alguma que o tenha 

revogado; apenas a Constituição abrogou algumas das disposições do 

promulgado a 5 de Novembro de 1890, o qual, assim modificado, é o 

mesmo monumento legislativo de 7 de março de 1891. 

Em verdade o Governo provisorio suspendera a execução do 

Codigo Naval por decreto de 4 de fevereiro de 1891, mas reparou essa falta 

nos decretos successivos de 14 de fevereiro e 7 de março do mesmo nono. 

Na analyse do art. 15, § 3.º, da Carta Constitucional de 1824 

assim disserta Pimenta Bueno: 

“Em regra a auctoridade das leis não deve ser suspensa; si 
ella não é util, seja revogada. 

Entretanto razões de importante interesse publico, 
circumstancias especiaes, podem aconselhar ou exigir a 
suspensão por algum tempo de uma lei, de um imposto, da 
liberdade de exportação de viveres, etc. 

Portanto era sem duvida necessario que a Constituição 
reconhecesse essa attribuição do poder legislativo e só delle. 

O Governo, salvo excepção expressa no § 35 do art. 179 da 
Constituição, não tem auctoridade de suspender a execução 
de lei alguma; sua missão é de executal-a e não de 
suspendel-a; elle não é legislador.” 

Isto posto, e dada a identidade de ambos os Codigos (salvo as 

alterações nascidas da Constituição), segue-se a legitimidade do decreto 

n. 18 de 7 de março de 1891, que mandou executar o Codigo actual, 

porque o Governo constitucional, obrigado elementarmente á fiel 

execução das leis (Constituição, art. 48, § 1.º), não podia nem devia 

consentir na arbitraria e constante suspensão de um codigo fundamental, 

ordenada a principio indefinidamente pelo Governo Provisorio, mas logo 
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em seguida limitada pelo dictador até a data de sua simples concordancia 

com a nova Constituição. 

Em summa, inauguradas as fnncções legislativas do Congresso 

Nacional, tornaram-se o Presidente da Republica e o Poder Judiciario 

incompetentes para não executar leis sob pretexto de estarem 

perpetuamente suspensas pelo dictador a despeito de ter este desfeito 

seu acto exorbitante. — Lucio de Mendonça, vencido. O recorrente deveria 

ter respondido pelo crime de deserção, em cujas penas indubitavelmente 

incorreu; entretanto, como estas são mais graves que as impostas pelo 

Supremo Tribunal Militar, e não nos é licito em revisão aggravar penas, 

limitava-me a confirmar a sentença recorrida, e só pela necessidade de 

reduzir o meu voto ao vencido, concordei na final imposição do minimo de 

pena a que foi o recorrente condemnado. — A. Braziliense. — H. do 

Espirito Santo, vencido. — U. do Amaral, de accordo com a conclusão, por 

ter sido vencido quanto á classificação do delicto. — Pindahyba de Mattos, 

de accordo com a conclusão, tendo sido vencido quanto á classificação do 

delicto, conforme o voto supra. — Fui presente, Souza Martins. 

39 

Concedida a revisão e annullado o 

processo, pela incompetencia da 

auctoridade estadoal para conhecer do 

crime de moeda falsa, sujeito á 

jurisdicção federal. É remettido o 

processo ao juizo competente para os 

fins legaes. 

N. 72. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam nullo o 

processo ao qual respondeu o supplicante José Eucina y Moralles, pela 

manifesta incompetencia do juiz estadoal que o formou. 
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Porquanto, tratando-se do crime de moeda falsa, cujo 

conhecimento pertence ao Juizo Federal, por attribuição implicita conferida 

pela Constituição da Republica, assim interpretada pelo Supremo Tribunal 

Federal em varias decisões e acceitas pela lei n. 221 de 20 de novembro 

de 1894, art. 20 n. VI, só á justiça federal competia conhecer da especie. 

Seja, portanto, o feito remettido ao Juizo Federal, pelo meio e 

para o fim do art. 74, § 6.º, da citada lei n. 221. Custas pelo supplicante. 

Supremo Tribunal Federal, 28 de agosto de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Americo Lobo. — Piza e Almeida. — 

Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco. — Lucio de Mendonça. — A. 

Braziliense. — Fernando Osorio. — José Hygino. — Fui presente, Souza 

Martins. 

40 

Concedida a revisão e absolvido o 

recorrente, já perdoado por acto do 

Governo Provisorio, da pena que lhe foi 

imposta por quebra fraudulenta, visto 

ter sido mal qualificada a quebra e 

injusta a condemnação. A revisão da 

sentença condemnatoria é permittida, 

quer durante o tempo da execução da 

sentença, quer depois de cumprida a 

pena ou perdoado o delinquente. 

N. 33. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

rivisão criminal, em que é recorrente Joaquim Estevão Coelho de 

Magalhães, mostra-se dos mesmos autos:  

que o recorrente sendo surprehendido por uma accusação que 

contra elle levantou o commendador José Augusto Laranja, requereu 
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immediatamente a abertura de sua fallencia; que, apresentado o 

respectivo balanço parecia delle se inferir que era o activo deste 

negociante igual ao seu passivo na importancia de 156:563$692; 

que, entretanto, procedendo-se ao necessario exame de livros, 

ficou averiguado que, para ser equiparado o activo com o passivo foram 

creditados pelo valor nominal de 61:7480565, dividas compradas em 

leilão á massa fallida de Timotheo da Silva Spindola pelo preço de 924$, e 

que tambem se escripturou no activo, em duplicata, facturas, para 

explicar um imaginario desfalque de 18:247$730; 

que, pronunciado e definitivamente julgado o recorrente, foi 

condemnado como réo de quebra fraudulenta, no gráo médio do art. 263 

do antigo Codigo Criminal; 

que, appellando o recorrente da sentença, foi a esse tempo 

perdoado por decreto do Governo Provisorio de 24 de novembro de 1890; 

que, tendo desistido desta appellação, julgou o Superior 

Tribunal extincta a sua pena, sendo então o recorrente posto em 

liberdade; 

que, baseando o recorrente nesse perdão a primeira prova da 

sua innocencia, pediu a revisão do seu processo, afim de ser reformada a 

sentença que o condemnou como bancaroteiro e sua consequente 

rehabilitação; 

E, considerando: 

que, a revisão do processo criminal em beneficio do 

condemnado, garantida pelo art. 81 da Constituição Federal é permittida, 

quer durante o tempo da execução da sentença para minoração ou 

relevação da pena, quer ainda depois de terminado o prazo da 

condemnação ou dada a hypothese de perdão pelo Poder competente, 

como claramente dispõem o art. 9, n. 3 do decreto n. 848 de 11 de 
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outubro de 1890 e art. 72, § 2.º, do Codigo Penal; assim resolvendo esta 

preliminar, tomam conhecimento do presente processo. 

E, nestes termos, considerando: que, si evidentemente no 

balanço exbibido pelo recorrente figuram no activo as dividas compradas á 

massa fallida de Timotheo da Silva Spindola na importancia de 

61:7480565, tambem consta do respectivo diario, fls. 142 v., que para 

acquisição dessas mesmas dividas, retirou-sé da caixa a somma de 

924$000; 

que, assim sendo, e em satisfação a preceito legal, está 

plenamente justificada semelhante despeza, desapparecendo deste modo 

o caracteristico elementar e essencial da fraude; 

que da mesma sorte, ficou demonstrado pelo exame de fls. 

92, que o recorrente soffreu o desfalque da quantia de 18:247$730 e que 

por isso não houve despeza ficticia, que carecesse ser dissimulada;  

que portanto, nos restrictos termos do § 1.º do art. 802 do 

Codigo Commercial, não se podia classificar a sua quebra como 

fraudulenta. 

Considerando mais: 

que, nem culposa deveria ser considerada essa fallencia 

porque as irregularidades encontradas no diário, não auctorisam essa 

qualificação sem estarem acompanhadas da imprescindivel prova, que 

desse facto proveio qualquer lucro para o recorrente em damno dos seus 

credores; 

que, ao contrario, acha-se concludentemente provado dos 

autos pelo depoimento de testemunhas de fls. 410 v. a 117 v., e exame 

de livros de fls. 80, que o recorrente era assiduo no seu estabelecimento, 

moderado nas despezas com o seu tratamento pessoal; 
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que nunca perdeu dinheiro em jogo ou em especulação de 

aposta; que não vendeu, nos seis mezes anteriores á quebra, os seus 

effeitos por menos do que os havia comprado; e que finalmente entre a 

data de seu ultimo balanço e a fallencia não estava devendo por 

obrigações directas o dobro do seu capital apurado; 

que, nestas condições a insolvencia do recorrente não se podia 

attribuir sinão a incidente de força maior, o qual consistiu no abalo de sua 

reputação originado pela accusação infamante contra elle levantada, e que 

para os seus creditos de negociante tardiamente conseguia destruir 

obtendo, afinal, condemnação de seu denunciante: 

Accordam por esses fundamentos absolver o recorrente,m 

reformando assim a sentença que o condemnou em quebra fraudulenta. 

Supremo Tribunal Federal, 2 de setembro de 1895. — Aquino 

e Castro, P. — Bernardino Ferreira. — Pereira Franco. — H. do Espirito 

Santo, votei pela reforma da sentença para que fosse o recorrente 

condemnado nas penas correspondentes a quebra com culpa porque não 

se provou dos autos o elemento da fraude. — Piza e Almeida. — A. 

Braziliense, vencido. — U. do Amaral. — Fernando Osorio. — Lucio de 

Mendonça. — José Hygino. — Fui presente, Souza Martins. 

41 

Revisão de sentença proferida em 

processo militar. Reformada a sentença 

do Supremo Tribunal Militar e 

annullado o processo porquanto, sendo 

o recorrente official da Armada 

Nacional não foi o conselho de guerra 

composto de officiaes de marinha; 

nelle não funccionou o auditor de 

marinha, mas o de guerra, sem que 
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conste o motivo da substituição; e 

estando o recorrente preso, sem meios 

de defesa, foi-lhe esta difficultada. 

N. 78. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam nullo o 

processo em que é recorrente o 1.º tenente da Armada Nacional Arthur 

Alvim, condemnado á pena de morte pelo Conselho de Guerra perante o 

qual respondeu e cuja sentença foi reformada pelo Supremo Tribunal 

Militar, que impoz-lhe a de cinco annos e dez mezes de prisão simples por 

accordão de 13 de julho de 1894. 

Porquanto, além de não ter sido o dito conselho composto de 

officiaes de marinha, nelle não funccionou o auditor de marinha, mas sim 

o de guerra, sem que constasse dos autos o impedimento daquelle para 

poder ser substituido por este, nos termos do art. 2.º do decreto n. 355 

de 20 de março de 1891, accresce que nas circumstancias em que se fez 

o processo, estando o recorrente na Casa de Correcção, sem meios de 

defesa, sem advogado, não obstante estar preso, foi-lhe difficultada a 

defesa. 

Pague o recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 14 de setembro de 1895. — Aquino 

e Castro, P. — Macedo Soares. — U. do Amaral, só pelo ultimo 

fundamento. — H. do Espirito Santo, vencido. — A. Braziliense. — Americo 

Lobo, vencido. — Lucio de Mendonça, vencido. — Pereira Franco. — José 

Hygino. — Pindahyba de Mattos, vencido. — Fui presente, Souza Martins. 

42 

Revisão de sentença proferida em 

processo militar. Julga-se prejudicado o 

recurso, porquanto, tendo sido o 

recorrente perdoado pelo Presidente da 
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Republica, e só havendo requerido a 

annullação do processo pela 

incompetencia do juizo, por ser politico 

e não militar o crime de que é 

accusado, não é o caso de 

rehabilitação, só concedida quando em 

revisão é declarado innocente o 

condemnado. Nem o perdão obstaria 

que o Tribunal conhecesse da revisão, 

si se tratasse de rehabilitação. 

N. 87. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam 

prejudicado o recurso de revisão interposto por Arlindo Pinto Duarte, ex-

aspirante a guarda-marinha, do accordão do Supremo Tribunal Militar, 

que, reformando a sentença do conselho de guerra, que o condemnara á 

morte, commutou a pena em prisão com trabalho por dous annos; 

Porquanto, tendo sido o recorrente perdoado pelo Presidente 

da Republica, em attençio a sua pouca idade, como consta do decreto, fls. 

24; e não havendo requerido na petição inicial sinão annullação do 

processo, por se não ter podido defender e para ser julgado pelo Juizo 

Federal, como indiciado em crime politico, não é caso de rehabilitação, 

que o Codigo Penal, art. 86, só concede ao injustamente condemnado por 

qualquer auctoridade e pelo Supremo Tribunal Federal declarado 

innocente, em consequencia da revisão da sentença condemnatoria. 

Não obsta o perdão para que o Tribunal deixe de conhecer da 

revisão, para o fim de ser rehabilitado o condemnado; mas o que este 

pede não é ser declarado innocente, mas submettido a novo julgamento, 

como réo confesso de um dos crimes que lhe foram imputados, e elle 

allega não ser crime militar. Custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de outubro do 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. —Pereira Franco.— José Hygino. — U. do 
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Amaral. — H. do Espirito Santo. — Fernando Osorio. — Pindahyba de 

Mattos. — Americo Lobo. — Lucio de Mendonça. — Fui presente, Souza 

Martins. 

Impedido o Sr. Ministro Bernardino Ferreira da Silva. 

43 

Não cabe o recurso de revisão das 

decisões condemnatorias proferidas 

pelas assembléas legislativas dos 

Estados. 

N. 104. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

interposta pelo Dr. Joaquim Ribeiro Gonçalves do modo como a Assembléa 

Legislativa do Piauhy, dez dias depois de ter revogado, por meio da lei n. 

60 de 29 de abril do corrente anno, a licença que lhe havia concedido pela 

lei n. 57 de 13 de julho de 1894, e em cujo goso elle se achava em 

Manaos, onde exercera advocacia e acceitara commissão do Governo do 

Amazonas, deliberou, sem forma nem figura de juizo, que pelo facto de 

conservar-se ausente o peticionario vice-governador do Estado, incorrera 

na pena comminada no art. 33 da Constituição local, e logo nomeou-lhe 

substituto, ainda que não decorrido o prazo de 45 dias marcado no art. 87 

da mesma Constituição, para que as leis obriguem aos que, como o 

recorrente, não estiverem em Theresina no acto da publicação: 

Considerando, preliminarmente, que não competindo a 

nenhuma camara legislativa, attenta a divisão fundamental dos poderes 

politicos, quando julgue, como Tribunal de Justiça, os crimes de 

responsabilidade que lhe são affectos em primeiro gráo, impor outras 

penas além da de perda do cargo e da incapacidade de exercer qualquer 

outro, isto sem prejuizo da acção da justiça ordinaria contra o 

condemnado, como em relação á Assembléa Legislativa do Piauhy se 

exprime o art. 33 da lei local n. 16 de 9 de agosto de 1892, 
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evidentemente não é extensiva a deliberações de natureza tão 

excepcional a revisão creada pela Constituição da Republica no art. 81 e 

pelo decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, no art. 9.º, alinea 3.ª, 

como recurso extraordinario contra sentenças condemnatorias proferidas 

definitivamente por juizes ou tribunaes judiciarios; e menos cabe a 

revisão de qualquer deliberação legislativa que, justa ou injustamente, 

com regularidade ou sem ella, dada a vigencia de uma disposição 

constitucional, semelhante á do art. 33, § 3.º, do Pacto Federativo, 

declarar que o governador ou o vice-governador, ausente do territorio do 

Estado, sem consentimento do Congresso, perdeu o cargo de pleno 

direito, independentemente de processo, porquanto dessa ausencia não se 

deriva pena propriamente dita, mas tão somente a renuncia das funcções, 

sem que o facto se qualifique crime, aliás não previsto, nem na citada lei 

n. 16, nem no art. 211, § 1.º, do Codigo Penal, restrictivo ao empregado 

que largar, ainda que temporariamente, o exercicio das funcções sem 

previa licença do superior legitimo, entidade esta que não póde nem deve 

reconhecer um chefe de Estado ou seu substituto, donde se vê que 

deliberações de tal especie pertencem exclusivamente ao dominio politico 

do Poder Legislativo, dentro do qual é vedado ao Poder Judiciario intervir 

para o fim de directamente as attenuar e revogar ou annullar mandando 

na ultima hypothese que a assembléa legislativa reconsidere e renove sua 

decisão, ou contra o vencido, como quer o recorrente, mantenha certa e 

determinada pessoa no cargo de governador ou vice-govemador. 

O Supremo Tribunal Federal não toma conhecimento do 

presente recurso por julgar, como julga, não ser elle permittido pela 

Constituição da Republica, nem pela lei organica da Justiça da União. 

Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 11 de outubro de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo — Pereira Franco. — U. Amaral.— Fernando 

Osorio. — Pindahyba de Mattos. — A. Braziliense, vencido, por entender 

que este Supremo Tribunal é competente para conhecer da questão. — 
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Bernardino Ferreira. — Lucio de Mendonça. — H. do Espirito Santo. — 

José Hygino. — Fui Presente, Souza Martins. 

Additamentos a 1895 

44 

Procedencia do pedido de revisão, 

sendo o peticionario absolvido, porque 

as diligencias que em boa fé empregou 

perante a auctoridade para 

averiguação de um facto não 

constituem o crime de calumnia. Não 

se prova que o peticionario houvesse 

imputado algum crime ao queixoso e 

nem que fosse quem chamara o 

rondante para leval-o á policia. 

N. 106. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal em que é peticionario João Alexandre Blair, reformam a 

sentença de fl. 79, para absolver o dito paciente da accusação que lhe foi 

intentada, porquanto as diligencias em boa fé empregadas perante a 

auctoridade publica para a averiguação de um facto não constituem o 

crime do art. 315 do Cod. Penal; e no caso vertente nem se provou que o 

peticionario houvesse imputado algum crime ao queixoso, ou fosse quem 

chamou o rondante para leval-o á policia. Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 28 de setembro de 1893. — Aquino 

e Castro. P.— U. do Amaral. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco. — 

Bernardino Ferreira — H. do Espirito Santo. — Americo Lobo, vencido. Em 

verdade não se verifica a existencia do delicto previsto no art. 264 nem do 

de que trata o art. 315 do Codigo Penal; porém o queixoso soffreu um 

attentado publico á sua liberdade individual, por ter sido levado preso á 

presença da auctoridade policial, sob color de um flagrante delicto, e esse 
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attentado está definido no art. 180, visto não ter revestido as 

circumstancias do art. 181 do mesmo Codigo. 

Si qualquer agente da força publica commette crime de 

prevaricação, prendendo illegalmente a alguém, deve ser tambem punido 

qualquer do povo que fizer prisão arbitraria, allegando a excepção de 

flagrante delicto no qual elle assume auctoridade contra o supposto 

delinquente. Dos autos mostra-se evidentemente que o peticionario é o 

responsavel pelo attentado de que foi victima o queixoso, porquanto era e 

é aquelle o dono da casa commercial, onde se disse ter-se dado o furto de 

5$000 e acompanhou o paciente atravez das ruas da cidade, até á policia, 

onde se verificou a falsidade do farto. 

Que indicio induziu o peticionario a tamanho excesso? Elle 

invoca declaração de um caixeiro, cujo nome cala, e de forma alguma 

prova a declaração desse ente mysterioso. No emtanto, para se legitimar 

a prisão em flagrante, é necessaria a certeza do deiicto actual ou ao 

menos presumpção vehemente contra o delinquente que foge com os 

instrumentos do crime ou com as cousas fartadas. — Lucio de Mendonça, 

vencido. Confirmava a sentença, pois entendo que o facto attribuido ao 

recorrente, e cuja verdade este não contesta, se enquadra perfeitamente 

na definição do art. 316, § 2.º, do Codigo Penal, bem demonstrada a 

malignidade da imputação pela exiguidade da quantia que se dizia 

subtrahida, e porque não prevalece nenhuma das allegações de nullidade 

do processo. — José Hygino. — Macedo Soares. — A. Braziliense. — Fui 

presente, Souza Martins. 

45 

Improcedencia do pedido de revisão, 

em vista dos autos que demonstram 

successivos julgamentos do jury 

reconhecendo unanimemente a 

criminalidade do recorrente; 
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confirmação da sentença pela Relação 

e falta de prova das circumstancias 

justificativas e attenuantes allegadas. 

A substituição da pena imposta (galés 

perpetuas) compete ao Tribunal que 

proferiu a ultima sentença. 

N. 96. — Vistos estes autos, parecer do Sr. Ministro 

Procurador Geral da Republica e informações da Relação de Minas Geraes, 

allega o recorrente José Faustino Carneiro ter sido injustamente 

condemnado pelo jury de S. Gonçalo de Sapucahy á pena de galés 

perpetuas, como auctor do assassinato de Fabricio Alves Ferreira, e pede 

que seja annullado o processo, ou reduzida a pena ao minimo do art. 193 

do Cod. Crim., que, sendo de 6 annos de prisão com trabalho, estaria, 

desde muito tempo, cumprida, visto que foi preso em fevereiro de 1894. 

Pretende que a sentença foi proferida contra a evidencia dos autos, 

porque na falta de testemunhas insuspeitas presume-se que Fabricio foi 

ferido pelos tiros de seus companheiros, e accrescenta que si o tivesse 

sido pelo recorrente, haveria em seu faror a justificativa da legitima 

defeza. Pondera mais que é inapplicavel a circumstancia de reincidencia, 

visto que o recorrente era menor de 17 annos, quando foi condemnado 

por outro homicidio commettido em desaggravo de uma affronta recebida 

publicamente, o que deviam ter sido reconhecidas pelo jury as 

attenuantes do Cod. Crim., art. 18, §§ 3, 5, 6 e 8, cumprindo ainda notar 

que o processo é nullo, porque foram contados como testemunhas de 

numero alguns dos individuos que com o assassinado aggrediram o 

recorrente; 

Considerando que o jury em tres julgamentos successivos 

reconheceu por unanimidade de votos a criminalidade do recorrente, á 

vista da evidencia dos autos, e a sentença foi confirmada por accordão da 

Relação de Ouro Preto; que, além da reincidencia, provada por certidão da 
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sentença que condemnou o recorrente, como auctor do assassinato de 

José Lourenço, outras aggravantes foram reconhecidas por voto unanime 

do Jury; que o recorrente não provou, nem a justificativa nem as 

attenuantes allegadas; que não procede a arguição contra as 

testemunhas; 

Considerando que a substituição da pena compete ao Tribunal, 

que proferiu a ultima sentença, que no caso occorrente é a Relação de 

Minas Geraes; 

Accordão em Tribunal confirmar a sentença recorrida e 

condemnam o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 18 de dezembro de 1895. — Aquino e 

Castro, P. — U. do Amaral. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira.— H. do 

Espirito Santo. — Fernando Osorio. — Figueiredo Junior. — José Hygino. — 

Pindahyba de Mattos. — Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins.  

Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Américo Braziliense. 

1896 

46 

Julga-se prejudicado o pedido de 

revisão, por ter o peticionario 

acceitado, depois de interposto o 

recurso, o perdão que lhe foi concedido 

pelo auctor. 

N. 24. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam 

prejudicada a revisão impetrada pelo réo João Antonio dos Sautos, 

condemnado pelo Dr. Juiz de Direito da Christina, Estado de Minas Geraes, 

no minimo da pena do art. 329 do Cod. Pen. Porquanto, tendo interposto 

o recurso de revisão em 18 de abril de 1892, acceitou em 6 de maio de 
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1893 o perdão que lhe concedeu o auctor Eduardo Tavares Paes, e foi 

tomado por termo a fls. 48, reconhecendo assim a justiça da 

condemnação e renunciando, portanto, o recurso intentado; pagas pelo 

recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de Janeiro de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. Discordei do prejuizo do recurso, porque o 

perdão, embora acceito pelo recorrente, não inhibe a rehabilitação, 

permittida pelo art. 86 do Cod. Pen. Conhecendo, pois, da revisão, 

negava-lhe provimento, á vista do direito e autos. — José Hygino.— U. do 

Amaral. — Figeiredo Junior. — Pereira Franco. — Lucio de Mendonça. — 

Americo Lobo. — Pindahyba de Mattos. — Fui presente, Souza Martins. 

47 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, competindo ao juiz que 

proferia a ultima setença a conversão 

da pena, na fórma da lei. 

N. 107. — Vistos e relatados os presentes autos de revisão 

criminal, em que são peticionarios o alferes honorario Antonio Rodrigues 

Machado e João Fagundes de Oliveira, accordão negar provimento ao 

recurso de revisão interposta, e confirmar, como confirmam, a sentença a 

fls. destes autos, competindo ao juiz que proferia a ultima sentença a 

conversão da pena, na fórma da lei. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de janeiro de 1896. — Aquino e 

Castro, P.— V. do Amaral. — Pereira Franco. — Lucio de Mendonça. —

Figueiredo Junior. — Americo Lobo. — José Hygino. — Macedo Soares. — 

Pindahyba de Mattos. — Foi presente, Souza Martins. 

No mesmo sentido foram julgadas as Revisões de ns. 117 e 

166 a 10 de setembro e 17 de outubro. 
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48 

Julga-se prejudicado o pedido de 

revisão para relevação da pena 

imposta, visto ter sido o peticionario 

posteriormente amnistiado. 

N. 112. — Vistos e relatados estes autos de revisão criminal 

em que é peticionario o 2.º tenente commissario de 4.ª classe José 

Procopio Pereira Filho, julgam prejudicado o pedido de revisão; por 

quanto, versando o mesmo pedido sobre a relevação da pena que foi 

imposta ao peticionario, foi este posteriormente amnistiado, em virtude da 

Lei de 21 de outubro de 1895; pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de fevereiro de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — José Hygino. — Pereira Franco. — Macedo Soares. —

Pindahyba de Mattos.— U. do Amaral. — Lucio de Mendonça. — Figueiredo 

Junior. — Bernardino Ferreira. — H. do Espirito Santo. — Fui presente, 

Souza Martins. 

49 

Julga-se prejudicado o recurso 

interposto, por ter sido o recorrente 

perdoado.  

N. 67. — Vistos, expostos o relatados os presentes autos de 

revisão, em que é peticionario Vicente Lapolia, julgam prejudicado o 

recurso interposto, por ter sido o recorrente perdoado. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de Fevereiro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — José Hygino. Vencido por entender que na hypothese 

destes autos o perdão não impede a revisão do processo. — H. do Espirito 

Santo. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. — Lucio de Mendonça, 

vencido, com o Sr. José Hygino — Macedo Soares, vencido. Nada tem o 
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perdão com a rehabilitação, permittida pelo art. 86 do Cod. Penal, e 

decorrente da revisão impetrada pelo recorrente. — Figueiredo Junior.—

Pindahyba de Mattos. — Fui presente, Souza Martins. 

50 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, cabendo ao juiz da 

execução a conversão das penas, nos 

termos da lei. 

N. 73. — Vistos e relatados estes autos de revisão, em que é 

peticionario João Andréa Sorrentino; confirmam a sentença do Tribunal do 

Jury, cabendo ao Juiz da execução a conversão das penas, nos termos do 

art. 3.º, paragrapho unico do Codigo Penal. 

Supremo Tribunal Federal, 12 de fevereiro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — José Hygino. — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos. —

Bernardino Ferreira. — Lucio de Mendonça. — Macedo Soares.— U. do 

Amaral. — Figueiredo Junior. — H. do Espirito Santo. — Fui presente, 

Souza Martins. 

51 

É reformada a sentença para ser 

imposta a pena legal, que é a do gráo 

maximo da pena mais grave em que 

incorreu o réo, pelo mesmo facto e 

com uma só intenção, commettendo 

mais de um crime. 

Não é motivo de nullidade do 

julgamento do Tribunal da Relação o 

facto de ter sido, antes de proferido, 

installado no respectivo Estado o juizo 
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federal, por que só depois da Lei n. 

221 cessaram as duvidas que 

occorriam sobre a competencia da 

justiça estadoal ou federal para 

conhecer do crime de moeda falsa. 

Se prevalecesse a nullidade, não 

podendo mais ser appellada a 

sentença, gue condemnou o réo á pena 

mais grave do que a imposta pelo 

accordão, ficaria prevalecendo a 1.ª, 

contra o preceito constitucional que 

permitte o recurso de revisão em 

beneficio do condemnado, sem que 

possa ser aggravada a pena da 

sentença revista. 

N. 74. — Vistos, expostos e relatados estes autos de revisão 

criminal requerida por Phittes Adelino da Costa Doria, condemnado em 8 

de janeiro de 1891, por sentença do Juiz de Direito do 4.º districto 

criminal da cidade do Recife, a 23 annos e 4 mezes de prisão simples, na 

multa correspondente á metade do tempo e na perda dos objectos 

aprehendidos, como incurso no gráo maximo dos arts. 173, parte 2.ª, e 

175 do Codigo Criminal, combinados com os arts. 8.º da Lei de 3 de 

outubro de 1833, 1.º do Decreto 774 de 20 de setembro de 1890, e 49 do 

citado Codigo, sentença que, em 14 de abril do mesmo anno de 1891, foi 

por appellação reformada pelo Tribunal da Relação somente para impor ao 

réo a pena marcada no novo Codigo Penal, já então vigente, de 14 annos 

de prisão simples, na perda para a Nação da moeda achada e dos objectos 

destinados ao fabrico, gráo maximo dos arts. 239, paragrapho unico e 

241, combinados com o art. 409 do dito Codigo; 
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Considerando, que o exame attento dos autos demonstra ter 

sido o réo o principal auctor dos crimes de fabrico e introducção dolosa na 

circulação de moeda falsa de prata e de nikel, e assim não póde ser 

julgada injusta, e contra a prova dos autos, a referida sentença, como 

pretende o réo recorrente; 

Considerando, porém, que tendo sido o recorrente, convencido 

dos crimes de fabrico de moeda falsa e de sua introducção dolosa na 

circulação, deve aproveitar-lhe a disposição do art. 66, § 3.º, do cit. Cod. 

Penal, que manda impor no gráo maximo a pena mais grave, em que 

houver incorrido o criminoso, quando pelo mesmo facto e com uma só 

intenção tiver commettido mais de um crime, e conseguintemente a pena 

que se devia ter imposto ao recorrente é a de 8 annos de prisão cellular, 

gráo maximo do art. 239, paragrapho unico do Cod. Penal, ou 9 annos e 4 

mezes de prisão simples, de accordo com o art. 409 do mesmo Codigo; 

Considerando que não é motivo para se annullar o accordão 

proferido em 14 de abril de 1891 pelo Tribunal da Relação o facto de estar 

desde 18 de março installado o Juizo Federal de Secção em Pernambuco, 

1.º, porque antes da Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894 variavam as 

opiniões acerca da Justiça competente para processar e julgar o crime de 

moeda falsa, entendendo muitos Juizes, até neste Supremo Tribunal, 

assim como o proprio Ministro que referendou o Decreto n. 848 de 11 de 

outubro de 1890, como se vê do primeiro relatorio que dirigia ao Chefe do 

Governo Provisorio, que o crime de moeda falsa era da competencia da 

justiça local, opinião que outros Juizes, Advogados, etc., não seguiam, 

entendendo que só a Justiça Federal era a competente, como a citada Lei 

n. 221 veio a estatuir; 2.º, porque, se o alludido accordão fosse 

annullado, tendo expirado, ha muito, o praso fatal para o recorrente 

appellar da sentença da 1.ª Instancia, que o condemnou a pena muito 

mais grave, do que a imposta pelo mencionado accordão, ficaria aquella 

prevalecendo, contra o preceito do art. 81, § 2.º, da Constituição e do art. 

9.º n. 1, § 2.º do decreto n. 848, em face dos quaes o recurso de revisão 
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é permittido em beneficio dos condemnados, não podendo ser aggravadas 

as pena da sentença revista; julgando procedente o recurso, reformam o 

accordão do Tribunal da Relação, para-de conformidade com o art. 66, § 

3.º, do Cod. Penal impôr ao recorrene  a pena do gráo maximo do art. 

139 paragrapho unico, combinado com o art. 409 do mesmo Codigo. 

Supremo Tribunal Federal, 15 de fevereiro de 1896. — Aquino 

e Castro, P.— Pereira Franco. — José Hygino. Votei no sentido de ser 

appiicado o art. 66, § 2.º, do Cod. Penal. — H. do Espirito Santo. — Lucio 

de Mendonça. — Americo Lobo. Conhecendo do processo em gráo de 

revisão, votei de accordo com a maioria do Tribunal, e não annullei o 

julgamento da segunda instancia, procedido em Juizo incompetente, para 

evitar o circuito de um julgamento perante este juizo, ao qual aliás já 

estava affecta a decisão final; a revisão supre a appellação. — U. do 

Amaral, vencido. Annullava o julgamento da Relação do Recife, pela 

incompetencia desse Tribunal, e reformava a sentença na forma do voto 

do Sr. Ministro José Hygino. — Figueiredo Junior. — Bernardino Ferreira. 

— Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins. 

52 

É reformada a sentença, notando-se o 

erro havido na applicação da pena de 

prisão e multa e mandando-se que, 

visto estar cumprida a pena de prisão, 

e não ser nella convertivel a de multa, 

senão nos precisos termos da lei, 

corrija o juiz da execução o erro da 

mesma sentença, executando-a na 

forma decretada. 

N. 128. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam 

procedente a revisão impetrada pelo Sr. Ministro Procurador Geral da 

Republica, em favor do réo Pedro Napoleão de Sobral Campos, condemnado 
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pelo Jury do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, a soffrer a pena de 

vinte cinco mezes de prisão cellular e pagar dez e cinco duodecimos por 

cento do valor do damno, gráo médio do art. 338, combinado com os arts. 

43 e 63 do Cod. Pen., por crime de tentativa de estellionato. 

Porquanto, excedendo de 100$000 o valor do objecto sobre o 

qual recahiu a tentativa de estellionato, o medio da pena em que o réo 

incorreu é de 23 mezes e dez dias de prisão simples e multa de oito e 

trinta e tres centesimos por cento do valor do damno, computado em seis 

contos de réis, como reconhece o Dr. Juiz de Direito presidente do Jury, 

na sua informação, fl. 36. 

Egual erro de calculo da pena, aliás excusavel, havia sido 

commettido pela mesma sentença, em relação ao co-réo Antonio Norberto 

de Jesus; e tendo este reclamado perante o Dr. Juiz de Direito das 

execuções criminaes contra o excesso da pena, foi attendido, depois de 

ouvido o Dr. Promotor publico, e posto em liberdade. 

Egual procedimento devia ter havido para com o réo Sobral 

Campos, sem necessidade deste recurso official de revisão. 

E visto estar comprida a pena de prisão e não ser convertivel 

nella a de multa senão nos precisos termos do art. 59 do citado Codigo, 

mandam que o Dr. Juiz da execução, corrigindo o erro da sentença, 

eXecute-a na forma decretada. 

Supremo Tribunal Federal, 26 de fevereiro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Macedo Soares. — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos. 

— Americo Lobo. — U. do Amaral. — U. do Espirito Santo. — José Hygino. 

Divirjo do accordão na parte em que declara que o erro de calculo da 

sentença podia ser emendado pelo Juiz da execução. — Figueiredo Junior. 

— Lucio de Mendonça. — Fui presente, Souza Martins. 

Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Bernardino Ferreira. 
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53 

Dá-se provimento ao recurso, para 

annullar o julgamento do jury, pela 

irregularidade com que foram 

propostas englobadamente, no 1.º dos 

quesitos formulados, questões relativas 

aos ferimentos e á morte do offendido, 

desde que esta não foi immediata. 

N. 94. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão, 

em que é impetrante João Baptista Ribeiro, réo condemnado, por crime de 

homicidio na pessoa de Florêncio Alves da Silva, a 14 annos de prisão 

simples, gráo médio das penas do art. 193, combinado com o art. 49 do 

Codigo Criminal de 1830, conforme o julgamento do Jury da cidade da 

Campanha, Estado de Minas Geraes, proferido a 31 de agosto de 1886, e 

confirmado pela antiga Relação de Ouro Preto a 5 de abril de 1887. 

Accordão dar provimento ao recurso para annullar o mencionado 

julgamento, pela insanavel nullidade, resultante de haver o juiz presidente 

do jury proposto englobadamente no primeiro dos quesitos formulados as 

questões relativas aos ferimentos e á morte do offendido; porquanto, 

desde que esta não se seguio immediatamente áquelles, embora 

qualificados mortaes no corpo de delicto, tornava-se indispensavel para a 

justa classificação do delicto no art. 193 ou no art. 194 do citado Codigo e 

consequente applicação da pena legal ao delinquente propor em separado 

os quesitos necessarios para que o Jury nas respectivas respostas pudesse 

livremente decidir, si a morte foi inevitavel consequencia dos ferimentos, 

por sua natureza mortaes, ou si resultou da falta de diligencia por parte 

do offendido para remover o mal. Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 29 de fevereiro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Figueiredo Junior. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — 

U. do Amaral, vencido. — Lucio de Mendonça. — H. do Espirito Santo, 
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vencido. — Bernardino Ferreira, vencido. — Americo Lobo. Votei, no 

segundo turno, em harmonia com o vencido, por não ter prevalecido, no 

primeiro, a proposta, que offereci, de ser a pena commutada para o gráo 

intermedio entre o minimo e o médio (Cod. Penal, arts. 3.º, 38, § 2.º, 

lettra c; e 62, § 2.º). — Fui presente, Souza Martins. 

54 

É julgado improcedente o recurso, por 

estar a sentença condemnatoria de 

accordo com a prova dos autos e 

disposições legaes; cumprindo ao juiz 

da execução converter a pena imposta 

de conformidade com o antigo Codigo 

Criminal na substitutiva, segundo o 

Codigo Penal em vigor. 

N. 102. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, em que é impetrante o réo Aristides Alves da Costa, 

condemnado por sentença do Jury do termo de Santo Amaro, do Estado 

do Rio Grande do Sul: Julgam Improcedente o recurso intentado, por ter 

sido a sentença do Jury proferida de pleno accordo com a prova dos autos 

e disposições legaes; cumprindo ao juiz da execução converter a pena 

imposta pelo antigo Codigo Criminal na pena substitutiva, segundo o 

systema do actual Codigo Penal. Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 29 de fevereiro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Bernardino Ferreira. — Pereira Franco. — Macedo Soares. 

— Figueiredo Junior. — U. do Amaral. — H. do Espirito Santo. — Americo 

Lobo. — Lucio de Mendonça. — Fui presente, Souza Martins. 
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55 

É reformada a sentença do Supremo 

Tribunal Militar e absolvido o 

recorrente, de conformidade com a 

decisão do Conselho de Guerra, do 

crime de extravio de dinheiros que lhe 

foram entregues, em vista das novas 

provas de innocencia obtidas depois da 

condemnação. 

N. 124. — Vistos, examinados e discutidos estes autos de 

revisão, em que é recorrente Augusto Braziliano da Costa Lima, ex 2.º 

sargento do 3.º batalhão de artilharia do exercito: 

Considerando que em abril de 1894, no Pontal Oeste da Barra, 

no Rio Grande do Sul, o recorrente recebeu do tenente Fabricio Junior, 

para trocar na cidade por cedulas miudas 450$000, em notas de 50$000, 

soldo das praças destacadas naquelle lugar, e por tres officiaes foi 

auctorisado a receber do quartel-mestre 593$180, que lhes eram devidos 

por vencimentos do mez anterior; que, de posse dessas quantias, o 

recorrente deixou de dar conta da incumbencia que lhe fora commettida; 

que, feitas as investigações necessarias, foi o recorrente submettido a 

Conselho de Guerra, e unanimemente absolvido, declarando a sentença 

que o réo não era responsavel pelo facto arguido, visto que perdera o 

dinheiro casualmente, no exercido de um acto licito; que essa sentença foi 

reformada pela de fl. 63, e condemnado o recorrente a um anno de prisão 

com trabalho, como incurso no art. 18 dos de guerra de 1763, pelo 

extravio de dinheiros que lhe foram entregues; 

Considerando que, proferida a sentença condemnatoria em 

ultima instancia, pede o recorrente a revisão do processo, fundando-se 

em novas provas obtidas da sua innocencia e constantes de justificação 

dada na cidade do Rio Grande, tendo sido o commandante da guarnição 
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convidado por officio para assistir ou mandar official que assistisse á 

inquirição das testemunhas, como se vê de fls. 3 e 8 v.; 

Considerando que o recorrente allegou em sua defesa: 1.º, 

que, voltando no dia 6 com o dinheiro trocado e com os vencimentos dos 

officiaes, encontrou as forças legaes em combate com a esquadra 

revoltosa, teve de acudir á defesa de uma trincheira, onde não havia 

official algum, assumir o commando de um secção e defender o posto; 

2.º, que, desembarcando os revoltosos e ameaçando cortar a retirada ás 

forças legaes, o recorrente pôde prestar serviços para a retirada, por 

conhecer os signaes da armada, em que já servira; 3.º, que no atropello 

da retirada que se operou, o recorrente montou em um cavallo que 

encontrou ensilhado e correu para a cidade, só parando em casa de 

Barnabé, onde verificou ter comsigo ainda o dinheiro, que não se lembrara 

de entregar, nem os officiaes receberiam em tal occasião; 4.º, que, 

chegando ao quartel ás 5 horas da tarde, e dando por falta do dinheiro, 

levou o facto ao conhecimento do tenente-quartel-mestre e do capitão 

fiscal, e voltou até á casa de Barnabé, sem conseguir outro resultado, 

sinão a informação de terem passado por alli uma preta e um preto (á fl. 

50 v.); 5.º, que no mesmo dia foi o recorrente destacado para a bateria 

de Macega, o que o inhibiu de communicar-se com o tenente Fabricio até 

14, data em que foi recolhido preso ao quartel; 6.º, que tem 16 annos de 

serviço militar e bom procedimento; 

Considerando, 1.º, que no dia 6 de abril de 1894 os revoltosos 

atacaram as forças legaes, que tiveram de abandonar a posição da barra, 

perdendo os officiaes na retirada as suas malas e tudo quanto lhes 

pertencia (parte official de fl. 13 v.); 2.º, que o recorrente serviu dez 

annos como 2.º sargento do Corpo de Marinheiros Nacionaes (fl. 7 v.); 

3.º, que o recorrente, com effeito, parou em casa de Barnabé, quando 

retirou-se da barra, e mais tarde quando andava á procura do dinheiro, 

embora o depoimento de Barnabé divirja em pare das declarações do 

recorrente; 4.º, que é certo ter o recorrente sem demora dado parte da 
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perda do dinheiro ao tenente-quartel-mestre, e ao capitão fiscal, como 

declaram estes officiaes a fls. 23 e 28; 5.º, que é certo ter sido destacado 

o recorrente naquelle mesmo dia (6) para a Praça General Silva Telles, 

onde se conservou até 12, data em que se recolheu, sendo preso a 14 (fl. 

8 v.); 6.º, que todos os officiaes, testemunhas no processo, inclusive os 

prejudicados com a perda ou extravio do dinheiro, abonam o 

procedimento do recorrente, que se vê dos seus assentamentos, à fl. 7, 

ter 16 annos de serviço, durante os quaes foi reprehendido uma vez e 

elogiado muitas, sendo em uma destas “especificado o seu nome pela 

abnegação, interesse e disciplina que manifestou nos diversos serviços de 

que fora incumbido, bem assim pela actividade, vigilancia, valor e 

dedicação patriotica manifestada na ardua incumbencia que lhe tocou”; 

Considerando que, si ao Conselho de Guerra, nas cir-

cumstancias a normaes em que os factos se deram, pareceram 

sufficientes essas provas para absolvição do recorrente, muito mais se 

impõe essa decisão diante das provas obtidas depois da sentença 

condemnatoria; porquanto de fls. 5 a 10 apura-se: 

A primeira testemunha ouvia dizer que o dinheiro perdido pelo 

recorrente fora achado, entre as casas de Barnabé e de Vieira, por João 

Carvalho, vulgo Bolachinha, que o deu a guardar á senhora de Arlindo 

Braga e della recebeu-o dias depois; 

A 2.ª (informante, peão de Arlindo Braga) sabe que o 

recorrente perdeu dinheiro no dia em que entrou a esquadra, e que o 

achou João Carvalho, vulgo Bolachinha, entre as casas de Vieira e 

Barnabé, e disso sabe porque, indo como boleeiro no carro que conduzia a 

mulher de Arlindo para a cidade, no dia em que entrou a esquadra, viu 

João Carvalho, que tambem acompanhava o carro, ficar atrás 

conversando com um preto e uma preta velha, voltar momentos depois 

trazendo um embrulho, que deu á mulher de Arlindo, dizendo que era 
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dinheiro que tinha achado no caminho, e soube que tres dias depois o 

embrulho foi restituido a João Carvalho; 

A 3.ª, João Carvalho, acompanhava o carro da mulher de 

Arlindo, no dia em que entrou a esquadra revoltosa, quando ás 4 horas da 

tarde, proximo de Barnabé, conversando com um crioulo e uma crioula 

velha e avistando um embrulho no chão, apeou-se, recolheu-o, e 

montando de novo, aproximou-se do carro, e perguntando-lhe a mulher 

de Arlindo que era aquillo, elle respondente abrindo o embrulho e 

verificando o seu conteúdo, disse que nunca achara tanto dinheiro. E 

como a senhora observasse que aquelle dinheiro tinha de se repartir, elle 

lh’o entregou para guardar, ficando para depois a partilha. 

Passados alguns dias, a senhora deu-lhe de uma vez 125$, e 

de outra 225$, ficando com o resto. Só ha poucos dias veio elle a saber 

que o dinheiro fora perdido pelo recorrente; 

Considerando que estes depoimentos accordes entre si 

ajustam-se perfeitamente ás allegações da defeza e ás circumstancias 

resultantes do processo: 

Accordão em Tribunal reformar a sentença de fl. 63 para 

confirmar a de fl. 62, que absolveu o recorrente, e mandam que seja 

posto em liberdade, si por ai não estiver preso. 

Supremo Tribunal Federal, 18 de Março de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — U. do Amaral. — Pereira Franco. — Figeiredo Junior. — 

Macedo Soares. — Lucio de Mendonça — H. do Espirito Santo. — José 

Hygino.— Fui presente, Souza Martins. 

Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Americo Lobo. 
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56 

É reformada em parte a sentença 

recorrida para absolver o recorrente da 

accusação, quanto ao crime não 

provado de tentativa de morte, pelo 

qual não foi aliás denunciado, nem 

pronunciado; e confirmada quanto á 

condemnação por cumplicidade em 

crime de roubo. 

N. 63. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal que Americo Rodrigues Telles interpoz da sentença do Juiz de 

Direito da Comarca de Alegrete, da antiga provincia do Rio Grande do Sul, 

confirmada em gráo de appellação pela Relação de Porto Alegre, na qual, 

em conformidade das decisões do Jury, foi o recorrente condemnado nas 

penas do gráo maximo dos arts. 192 e 269, combinados com os arts. 34 e 

35 do Codigo Criminal de 16 de dezembro de 1830, por tentativa de 

morte commettida contra Maria do Carmo Molina, e por cumplicidade de 

roubo de objectos pertencentes a Clementino Benites: 

Considerando não estar provada nos autos nenhuma das 

circumstancias constitutivas da pretendida tentativa de morte, pela qual o 

recorrente não fora aliás denunciado, nem pronunciado: 

O Supremo Tribunal Federal, mantida a condemnação relativa 

á cumplicidade de roubo (5 annos, 4 mezes de galés, hoje prisão com 

trabalho e multa de 13 ¹/3 %), dá provimento ao presente recurso para 

revogar a sentença no tocante á tentativa de morte, e absolver, como 

absolve, o recorrente da respectiva accusação, mandando que a seu favor 

se passe alvará de soltura,  se por ai não estiver preso. 

Supremo Tribunal Federal, 18 de abril de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo. — Pereira Franco. — Lucio de Mendonça — H. 
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do Espirito Santo. — Figueiredo Junior. — U. do Amaral, vencido, —

Bernardino Ferreira. — Fui presente Souza Martins. 

57 

É negado provimento ao recurso, 

sendo confirmada a sentença que 

condemnou o recorrente julgado á 

revelia, por ser o crime affiançavel, 

como incurso no art. 170 do Antigo 

Codigo Criminal (peculato). Tendo o 

réo se ausentado para fora do paiz, 

não podia ser intimado para prestar 

contas e nem ser preso 

administrativamente. O processo 

criminal por extravio de dinheiros 

publicos prosegue independente da 

intimação para recolhimento do 

desfalque. (Av. Faz. de 20 de fevereiro 

de 1892). O desfalque não soffre 

contestação. Julgamento anterior ao 

Dec. n. 1166 de 17 de dezembro de 

1892, referente ás Repartições de 

Fazenda. 

N. 77. — Vistos e relatados estes autos de revisão criminal, 

em que é peticionario José Bernardino Vargas, ex-administrador da Meza 

de Rendas Geraes da Cidade de Jaguarão, negam provimento ao recurso 

interposto, confirmado assim o accordão a fl. 74 da Relação de Porto 

Alegre; pagas pelo recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de abril de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — U. do Amaral. — Bernardino Ferreira. — Pereira Franco. — H. 

do Espirito Santo. — Macedo Soares. — Lucio de Mendonça. — Figueiredo 
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Junior. — Americo Lobo, Vencido. Em verdade o recorrente não tem 

razão, quando argue a falta das formalidades previas, ondenadas no 

Decreto de 5 de dezembro de 4849, visto referirem-se ellas à hypothese 

de exactores omissos ou remissos, nas remessas ou entradas de dinheiro 

(Alvará de 28 de junho de 1808) e não se estenderam aos casos de 

desfalque verificados flagrantemente na respectiva caixa ou repartição. 

Ha, porém, nestes autos uma nota singularissima: nem na 

denuncia, nem no libello se nomeia uma só testemunha, e nenhuma foi 

inquirida (ou notificada sequer) na formação da culpa e no julgamento: 

desfarte, não ha senão um passo de processo tão summarissimo, para o 

mais instantaneo de lynchamento. 

Julguei, pois, nullo todo o processo do recorrente por não se 

terem nelle guardado as fórmulas prescriptas substantivamente nos arts. 

398, 400 e 403 do decreto especial n. 120 de 31 de janeiro de 1842. 

Não obsta a jurisprudencia formada á luz pouco segura do 

Aviso n. 89 de 28 de fevereiro de 1863, que põe a inquirição de 

testemunhas ao arbitrio das conveniencias e do Juiz, só porque o art. 152 

do Codigo do Processo Criminal exige mais duas formalidades na queixa 

ou denuncia de crimes de responsabilidade — a assignatura do queixoso 

ou denunciante devidamente reconhecida, e os documentos ou justificação 

que façam acreditar a existencia do delicto, ou uma declaração 

concludente da impossibilidade de apresentar uma dessas provas. 

Admittida, por hypothese, a procedencia da doutrina do Aviso, 

mostra-se dos autos a necessidade e a falta nociva do depoimento de 

testemunhas, por que se vê patentemente que a condemnação do 

recorrente está aggravada indevidamente em relação ao valor das 

estampilhas que tinham sido remedidas para a Agencia do Herval, e a 

imposição do grau flexivel da pena foi pre-determinada no medio. 
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A verdade, porém, é que o Executivo não pode por meio de 

Avisos revogar disposições especiaes, como as que foram citadas, e 

menos da fórma como está o Aviso n. 89, do qual se conclue logicamente 

que é dispensavel a formação da culpa, assim como o apparelho das 

provas oraes, em todos os crimes em que houver confissão do delinquente 

ou prisão em flagrante. O que é verdadeiro e licito nos processos de 

crimes de responsabilidade, não póde ser illicito e falso nos communs. 

A jurisprudencia a que alludi resente-se da illegalidade e da 

dupla inconstitucionalidade do Aviso em questão, infringente ao mesmo 

tempo do texto da lei da competencia e divisão dos poderes e do principio 

exposto no art. 179, § II da Carta Constitucional de 25 de março de 1824, 

reproduzido no art. 72, § 15, da Constituição Republicana: ninguem será 

sentenciado senão... em virtude de lei anterior e na forma por ella 

prescripta. 

Para mostrar que o Aviso n. 89 constitue uma aberração de 

direito, basta lembrar que nos mesmos processos politicos de crimes de 

responsabilidade commettidos outr’ora pelos Ministros e Secretarios de 

Estado e agora pelo Presidente da Republica e seus Secretarios, não se 

dispensa, como não se dispensava, depoimento de testemunhas (Lei de 

15 de outubro de 1827, arts. 10 e 33; Lei n. 27 de 7 de janeiro de 1892, 

arts. 8.º e 20); assim tambem nos processos de responsabilidade dos 

funccionarios julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelas Relações e 

pelo actual Supremo Tribunal Federal (Lei de 18 de setembro de 1828, 

arts. 21 e 27; Decreto de 3 de janeiro de 1833, arts. 10, 13 e 19; Decreto 

n. 5618 de 2 de maio de 1874, arts. 90, 94 e 101, § 2.º e Regim. do 

Supremo Tribunal Federal, arts. 82 e 85). 

Finalmente, o Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, 

exige no art. 80 inquirição de testemunhas no plenario e não a dispensa 

no summario, porque sem testemunhas não ha a formação da culpa 

ordenada imperativamente no art. 96. Devido a ausencia do recorrente, 
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não houve auto algum de qualificação ou de interrogatorio, de sorte que 

se póde concluir que todo o processo consistiu somente na denuncia, no 

libello e nas sentenças. — Fui presente, Souza Martins. 

58 

É confirmada a sentença 

condemnatoria sem prejuizo da 

conversão dá pena (galés perpetuas); 

acto da competencia da justiça 

estadoal. 

N. 123. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é peticionario Anselmo Borges, ex-escravo, não dão 

provimento ao recurso interposto, confirmado assim o Accordão de fl., 

sem prejuizo da conversão da pena, que compete ás justiças estadoaes do 

Paraná. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de abril de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — U. do Amaral. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — 

Bernardino Ferreira. — José Hygino. — Lucio de Mendonça. — H. do 

Espirito Santo. — Figueiredo Junior — Americo Lobo, vencido. Visto a 

insiguificancia dos ferimentos constantes do auto do corpo de delicto, que 

foram produzidos pelo recorrente, com um instrumento rombo, no coronel 

Amandino José Borges, em 10 de Junho de 1887, não se pode deixar de 

reconhecer que o Jury de Castro impôz ao recorrente a severa pena de 

galés perpetuas, gráo maximo da tentativa de assassinato, convencido 

fundamentalmente pelo depoimento conteste das testemunhas, as quaes 

affirmaram ter ouvido do offendido que o recorrente, depois de 

desarmado, apertou-lhe o pescoço, procurando asphixial-o. 

Este epilogo da lucta, de tanta preponderancia, está, porém, 

desmentido pelo proprio coronel Amandino, o qual tendo sido interrogado 
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logo em seguida ao crime, declarou solemnemente no termo de fl. 17 que 

fora elle quem segurara o recorrente pela garganta. 

Em virtude dessa contradição e falsidade, julguei que o 

recorrente devia ser submettido a novo julgamento, tanto mais quando 

não se interpozera a seu favor o recurso expedito de protesto por novo 

jury. 

Occore ter sido o recorrente pronunciado, 13 dias depois do 

delicto, como incurso nas penas do art. 1 da lei de 10 de junho de 1835, 

quando se devia presumir livre por falta da exhibição da matricula (Lei n. 

2040 de 28 de setembro de 1871 e Reg. n. 4815 de 11 de novembro do 

mesmo anno, arts. 19 e 45.) 

Bastava essa illegalidade para annullar o processo desde a 

pronuncia inclusive, porque, confundindo o citado artigo homicidios e 

ferimentos, evidentemente o decreto de accusação deu lugar a erronea 

classificação do crime imputado ao recorrente quando julgado pelo jury. — 

Fui presente, Souza Martins. 

59 

É annullado o processo de julgamento 

do peticionario, pela irregularidade dos 

quesitos propostos, dando lugar á 

imposição da pena de homicidio, 

quando o jury reconheceu á 

involuntariedade do crime. 

N. 120. — Vistos e relatados estes autos de revisão, em que é 

peticionario Francisco José de Medeiros, Accordão em annullar, nos 

termos do art. 74, § 6.º, da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, o 

processo do julgamento pela irregularidade dos quesitos propostos; o que 
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deu lugar a applicar-se a pena do art. 294, § 2.º, do Cod. Penal, quando o 

jury reconheceu a involantariedade do homicidio praticado pelo réo. 

Supremo Tribunal Federal, 2 de maio de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — 

José Eygino. — H. do Espirito Santo. — Figueiredo Junior. — Bernardino 

Ferreira. — Foi presente, Souza Martins. 

Foi voto vencedor o do Sr. Ministro Ubaldino do Amaral. 

60 

É julgada improcedente a revisão por 

não ser a sentença condemnatoria 

contraria á evidencia dos autos, como 

exige a lei. 

N. 111. — Vistos e relatados os autos de revisão criminal, em 

que é peticionario Francisco Villandi, julgam improcedente a revisão por 

não ser a sentença condemnatoria contraria á evidencia dos autos, como 

o exige o art. 103, § 3.º, do Regimento interno. Custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 6 de junho de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos. —

Americo Lobo. — H. Do Espirito Santo. — Figueiredo Junior. — Lucio de 

Mendonça, vencido. — José Hygino, vencido. — Fui presente, Souza 

Martins. 

61 

Tomando-se conhecimento do recurso 

como de revisão, embora interposto 

pelo Procurador geral do Estado como 

de revista, é reformada a sentença, 

afim de ser absolvido o recorrido; 
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porquanto verifica-se que nenhuma 

parte directa ou inderecta tomou no 

crime por outrem commettido. 

N. 31. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, requerida em favor do condemnado Esmeraldo Dias de 

Araujo. 

Tomando-se preliminarmente conhecimento deste processo 

como de revisão, muito embora houvesse sido interposto como de revista 

e ao tempo em que se achava de todo extincto semelhante recurso: 

Mostra-se dos mesmos autos que foi o recorrido condemnado 

por sentença do Jury do Termo de Cametá, da então Provincia do Pará, á 

pena de 20 annos de galés, como cumplice no assassinato de Rozendo 

Patrocinio de Leão, occorrido na noite de 20 de abril de 1887; sendo 

posteriormente essa pena convertida por accordão do Supremo Tribunal 

do actual Estado do Pará, em execução do art. 3 do Cod. Pen., na de 16 

annos e 4 mezes de prisão simples: 

As testemunhas do summario da culpa asseveraram, que o 

auctor do homicidio fora João Baptista dos Santos, que por occasião de 

ser preso, ainda confirmara na Policia seu crime e que o havia praticado 

por ter sido provocado por sua victima (fl. 13 v). Entretanto foi 

considerado como cumplice no assassinato o recorrido Esmeraldo, 

principalmente pela circumstancia de achar-se elle na companhia do 

criminoso, sem se dar attenção ao motivo explicavel deste incidente, de 

serem ambos tripulantes do vapor Trombeta, que naquelle dia fundeára 

no porto da cidade de Cametá. 

Pareceram ao Juiz formador da culpa e ao Tribunal do Jury 

augmentar de vulto aquelle primeiro indicio pela juncção destas outras 

circumstancias: ter o assassino em seus ultimos interrogatorios declarado, 

que matara a Rozendo por mandado de seu companheiro Esmeraldo, e 
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haver uma testemunha da accusação dito, em estado de duvida, que lhe 

parecera que fora Esmeraldo, que chamara Rozendo para se approximar 

de João Baptista e em cuja occasião recebera o golpe homicida. 

Estas varias circumstancias, porém, não estando de harmonia 

com as outras provas exhibidas, e em consequencia da retractação do 

unico culpado, não são sufficientes para produzirem a convicção da 

allegada cumplicidade. 

Com effeito, affirmou o dono da taverna, em que estiveram os 

réos antes do crime, que Rozendo só altercara com João Baptista, e 

asseverando outra testemunha que vio o mesmo João Baptista chamar a 

Rozendo para se lhe approximar, assassinando-o em seguida, fls. 144 v. e 

11. 

Além disso, retractando-se o verdadeiro homicida de suas 

anteriores asserções relativas a Esmeraldo, reconheceu em auto solemne 

perante o Prefeito de segurança e o Promotor Publico, que o seu 

companheiro, não tivera intervenção alguma na morte de Rozendo e que 

fora elle declarante, só por si e impellido por impeto de furor que o 

assassinara. 

Nestas condições, tendo sido classificada a supposta 

cumplicidade do recorrido, segundo os termos vagos do art. 5.º do antigo 

Cod. Crim., ainda em vigor ao tempo do sen julgamento, não se pode 

deixar de concluir que o enfeixamento de todas as circumstancias 

existentes nos autos, quando mesmo interpretadas do modo mais 

desfavoravel ao recorrido, não são bastantes para se poder concluir, sem 

erro lamentavel, que o recorrido concorreu directamente para a 

perpetrado do crime. 

Si, com auctorisação do art. 3.º do actual Cod. Pen., se 

devesse ainda classificar a pretendida cumplicidade do recorrido de 
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accordo com o art. 21 do cit. Cod. Pen., mais saliente se tornaria a sua 

injusta condemnação. 

Classificando esse conceito legal, como cumplice, aquelle que 

houver provocado de qualquer modo o crime, fornecido instrucções ou 

prestado auxilio para a sua execução, não consta do processo que tivesse 

o recorrido prestado qualquer auxilio ou fornecido instrucções ao 

assassino, verificando-se, ao contrario, que nenhuma parte directa ou 

mesmo indirecta tomou elle na morte de Rozendo. 

Accordão, portanto, em reformar a sentença condemnatoria 

para absolver o recorrente Esmeraldo Dias de Araujo. E pague a 

Municipalidade as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 10 de junho de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Bernardino Ferreira. — H. do Espirito Santo. — Americo 

Lobo. — José Hygino. — Pereira Franco. — Figueiredo Junior. — Pindahyba 

de Mattos, vencido. O réo Esmeraldo Dias de Araujo, condemnado por 

decisão unanime do Jury de Cametá, em 1887, a 20 annos de galés, e 

confirmada essa sentença por accordão tambem unanime da antiga 

relação do Pará, estando cumprindo a sentença, requereu, em 1892, ao 

Superior Tribunal de Justiça daquelle Estado a conversão, da sua pena, 

invocando o favor do art. 3.º do actual Cod. Pen., no que foi attendido, 

sendo-lhe então applicada a pena de 16 annos e 4 mezes de prisão; como 

se vê de sua petição a fl. 4, e do accordão a fl. 105 v. 

Contentou-se, pois, com este favor da Lei, continuando no 

cumprimento da pena; e não pediu a revisão de seu processo. 

Estes factos deixam inferir estar o réo convicto da justiça de 

sua condemnação, posteriormente melhorada a seu requerimento. 

Somente doas annos depois (fl. 106 v.) em 1894, o 

Procurador Geral daquelle Estado manifesta Revista, allegando estar 
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convencido da innocencia do réo Esmeraldo, e ter havido nullidades no 

processo perante o Jury; e junta um auto de perguntas feitas na cadêa de 

S. José ao co-réo João Baptista dos Santos, (que está cumprindo sentença 

pelo mesmo crime) em que este declara: que seu companheiro Esmeraldo 

estava com elle na occasião em que o crime foi perpetrado, mas que não 

ferio ao individuo a quem elle respondente matou, comquanto deste 

tivesse recebido uma bofetada que o lançou ao chão, o que não obstante, 

não teve parte nem concorreu de forma alguma para o assassinato de 

Rozendo Patrocinio de Leão, fl. 110. 

O Accordão deste Tribunal não reconheceu as nullidades 

allegadas, mas absolveu Esmeraldo declarando-o innocente, fundando-se 

naquella declaração do co-réo, e em presumpções tiradas dos 

depoimentos de duas ou tres testemunhas. 

Não acceitei estes fundamentos e nem a decisão, porque o art. 

9.º, § 2.º, da Lei organica deste Tribunal, Dec. n. 848 de 1890, estabelece 

que a pena poderá ser relevada quando a sentença revista fôr contraria a 

direito expresso ou á evidencia dos autos. 

Infere-se o mesmo preceito do art. 74, n. 6, da Lei n. 221 de 

20 de novembro de 1894, quando assignala como motivo de revisão: ser 

a sentença condemnatoria contraria á evidencia dos autos, ou ter-se 

descoberto noras e irrecusaveis provas da innocencia do condemnado. 

As provas fornecidas pelo processo que convenceram o Jury, 

sem discrepancia de voto, da culpabilidade do réo Esmeraldo e que 

serviram de fundamento ao Accordão unanime da Relação do Pará 

confirmando a condemnação, si não são bastantes para convencer hoje de 

que o réo foi cumplice no assassinato do infeliz Rozendo, muito menos 

podem constituir evidencia em contrario dessa culpabilidade e dessa 

condemnação, pois que, só quando a condemnação é contraria á evidencia 

dos autos deve haver, nos termos da Lei, relevação da pena. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

381

A declaração recente do condemnado co-réo João Baptista, é 

contraria ao que declarou repetidamente na formação da culpa a fl. 161 e 

no Tribunal do Jury a fl. 204 v. 

Por duas vezes confessando-se auctor do assassinato, 

asseverou neste ter tido parte o seu companheiro Esmeraldo. Quando 

disse a verdade? É mais de crer que naquellas occasiões, após o delicto, e 

quando confessava seu crime, não furtando-se á respectiva 

responsabilidade, do que após alguns annos, quando as suggestões, ou a 

compaixão bem podem lhe ter dictado a recente declaração. 

E tanto mais é isto de crer, se attender-se que as anteriores 

declarações estão em harmonia com os depoimentos das testemunhas do 

summario a fls. 439, 143 v., 146 e 149. 

Em conclusão, somente sendo a condemnação contraria á 

evidencia dos autos, se póde absolver, em revisão de processo, a um 

condemnado, e essa evidencia estes autos não fornecem. — Macedo 

Soares, vencido, com o voto do Sr. Ministro Pindahyba de Mattos. — Fui 

presente, Souza Martins. 

62 

É reformada a sentença, para ser 

imposta a pena legal, correspondente 

ao crime de que se trata, segundo o 

Codigo Penal em vigor; sendo 

inapplicavel a do antigo Codigo 

Criminal, em vista do que consta dos 

autos. 

N. 110. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

de processo crime a que respondeu a requerente Rita Francisca da Silva, 

condemnada por decisão do Jury da Comarca de S. Sepé, Estado do Rio 
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Grande do Sul, a 46 annos de prisão com trabalho compativel com seu 

sexo, e na multa de 20 % do valor roubado, gráo maximo do art. 272, 2.ª 

parte do antigo Codigo Criminal, sentença que foi confirmada por 

Accordão da relação de Porto Alegre, de 1.º de março de 1889, e que 

passou em julgado, julgão improcedente e sem fundamento nos autos as 

nullidades allegadas, tanto na formação da culpa, como no julgamento. 

Considerando, porém, que é defeituoso e incongruente em sua 

descripção e conclusões o corpo de delicto feito por peritos não 

profissionaes nos ferimentos e offensas physicas recebidos pela offendida 

D. Jesuina da Silva, na occasião em que a requerente e seus co-réos 

praticavão o roubo de que foram accusados: 

Considerando que não se tendo procedido a auto de sanidade 

da offendida, para se verificar si daquelles ferimentos e offensas physicas 

resultaram grave incommodo de saude, ou inhabilitação de serviço por 

mais de um mez, o que aliás não se póde regularmente inferir do 

mencionado corpo de delicto; 

Considerando que nestas circumstancias não podia a 

requerente ser condemnada na penalidade do art. 272, 2.ª parte do 

referido Codigo, reformam a dita sentença para impor, como impõem, á 

ré, ora requerente, a pena de 8 annos de prisão cellular e de multa de 

20% do valor roubado, gráo maximo do art. 356, com referencia ao artigo 

363 do actual Codigo Penal, reconhecidas, como foram, as circumstancias 

aggravantes mencionadas no libello e a não existencia de attenuantes; e 

custas. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de junho de 1896.— Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — José Hygino. — Americo Lobo. — H. 

do Espirito Santo. — Pereira Franco. — Figueiredo Junior. — Bernardino 

Ferreira. — Fui presente, Souza Martins. 
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63 

É annullado o processo em que foi o 

réo condemnado por crime de 

falsidade, visto não se ter procedido a 

corpo de delicto no documento e 

assignatura reputados falsos, 

formalidade substancial em crime 

dessa ordem. 

N. 130. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, em que é recorrente Cesario Gomes de Oliveira, ex-

Tenente Quartel-Mestre do Regimento de Cavallaria da Brigada Policial 

desta Capital: 

Mostra-se dos mesmos autos: 

Que o recorrente foi accusado de haver falsificado a 

assignatura da firma commercial Jeronymo Silva & Comp. no recibo 

lançado em uma conta de artigos de expediente, fornecidos pela mesma 

firma ao Regimento de Cavallaria, de que era o reccorrente Quartel-

Mestre, logrando obter assim da Contadoria da Brigada Policial a quantia 

de 262$500; 

Que, respondendo a Conselho de investigação, o recorrente 

allegou que a assignatura que se via no alludido documento de fl. 31 fora 

lançada por um individuo, que se dizia representante da firma Jeronymo 

Silva & Comp. e a quem pagara a respectiva quantia; sendo, porém, 

reconhecido pelo mesmo Conselho como culpado da arguida falsidade; 

Que, entretanto, submettido a Conselho Criminal, foi 

unanimemente absolvido, por não estar sufficientemente provado o seu 

delicto; 
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Que, finalmente, foi aquella sentença reformada por accordão 

do Supremo Tribunal Militar, sendo o recorrente condemnado, como 

incurso em crime de falsidade, na pena de quinze mezes de prisão e 

demissão do posto, gráo médio do paragrapho unico do art. 300 do 

regulamento n. 10.222 de 5 de abril de 1889; 

Isto posto; e 

Considerando que em crimes de falsidade constitue a base de 

todo procedimento criminal a demonstração e comparação judicial do 

facto, com todas as suas circumstancias, cuidadosamente examinadas e 

descriptas; 

Considerando que é, portanto, o corpo de delicto a primeira 

diligencia que deve ser feita para attestar e affirmar a culpa; 

Considerando que, no caso especial do presente processo, 

deveriam ter sido escolhidos peritos idoneos para examinarem a 

assignatura lançada na conta da firma Jeronymo Silva & Comp.; 

Considerando que era a esses peritos aos quaes incumbia 

certificarem si aquella assignatura era falsa, si a sua letra era do punho do 

recorrente ou pelo menos se parecia com a delle; 

Considerando que essa inspecção ocular do facto arguido 

criminoso é taxativamente prescripta pelos arts. 134 e 137 do codigo do 

processo e art. 47 da lei de 3 de dezembro de 1841; 

Considerando que nestes termos, a omissão desse exame 

importa em nullidade do processo por preterição de formalidade 

substancial e de absoluta necessidade: 

Annullão por estes fundamentos e pelo mais que dos autos 

consta todo o processo a que respondeu e em que foi condemnado o 
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recorrente Cesario Gomes de Oliveira, visto não se ter procedido a corpo 

de delicto no documento e assignatura reputados falsos; custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 11 de Julho de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Bernardino Ferreira. — José Hygino. — Lucio de Mendonça. 

— Ribeiro de Almeida. — Figueiredo Junior. — Fernando Osorio. —

Pidahyba de Mattos. — Americo Lobo. Mostrando-se dos documentos 

juntos aos autos e dos depoimentos das testemunhas, que o recibo de fl. 

81 é evidentemente falso e que o recorrente delle usou com plena sciencia 

dessa circumstancia, não annullei o processo por falta do auto do corpo de 

delicto, de todo superfluo e ocioso.  

Considerando, porém, os bons precedentes do recorrente e 

que a seu favor milita a razão de equidade resultante de não cumprir o 

Conselho Administrativo da Brigada Policial o disposto nos arts. 188 e 224 

do decreto n. 958 de 6 de novembro de 1890, em relação ao contracto e 

pagamento dos fornecimentos de artigos para o expediente, dei, 

provimento ao presente recurso para commutar a condemnação para o 

minimo do art. 300 do Regulamento n. 10.222 de 5 de abril de 1889, á 

vista das duas circunstancias attenuantes, acima ditas e estabelecidas no 

art. 278 de mesmo Regulamento e sem embargo dos arts. 74 e 76 da 

Constituição restrictivos dos officiaes do Exercito e da Armada. — H. do 

Espirito Santo, vencido; opinei e votei pela confirmação da sentença 

recorrida do Sopremo Tribunal Militar, pelos seus juridicos fundamentos. 

Si estava mais que provada dos autos a fraude, de que usou o recorrente, 

para apoderar-se de dinheiros da Caixa da Brigada Militar da capital 

Federal, si o proprio recorrente nunca se lembrou em sua propria defesa, 

de articular palavra contra a arguição de falsidade do recibo de fl. 81, si 

em seu interrogatorio, de fl. 31, vê-se que elle mesmo confirma a alludida 

falsidade, como infirmar-se uma sentença, dada contra réo convencido de 

crime pelos meios legaes, e quasi cumprida, para annullar-se o processo, 

porque faltou um exame, que constituiria mera formalidade, desde que 

não fora posta em davida a falsificação do referido recibo? Para que fim 
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essa formalidade, se o crime do recorrente estava provado nos autos? —

Macedo Soares, vencido com o Sr. Ministro Americo Lobo. — Fui presente 

Souza Martins. 

64 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, pela improcedencia das 

allegações do peticionario, quer no que 

respeita á revisão do alistamento dos 

juizes de facto e dos vogaes que 

servirão no processo, quer á falta de 

corpo de delicto directo, supprido pelo 

indirecto, na fórma da lei; accrescendo 

que está plenamente provada a 

responsabilidade do réo, pelo menos 

como mandante do crime de que se 

trata. 

N. 125. — Vistos e relatados estes autos de revisão, em que é 

peticionario Alfredo Pereira Lima, e considerando que não prevalece 

nenhuma das allegações deste, porquanto: 1.º, não tendo podido haver, 

no anno de 1894, nesta Capital, por causa da revolta da Armada, a 

revisão annual do alistamento dos juizes de facto e vogaes, na fórma 

determinada pelo Decreto n. 1030 de 14 de novembro de 1890, art. 45, 

observou-se a disposição do art. 30 da lei de 3 de dezembro de 1841, in 

fine, considerando em vigor a lista geral do anno antecedente (certidão á 

fl. 57 v.), e sobre esta se procedeu ao sorteio de vogaes de que dão 

noticia as certidões de fls. 53 v. a 54 e 59; 2.º, não tendo havido auto de 

corpo de delicto directo, porque as offensas physicas praticadas no 

offendido não deixaram vestigios, segundo affirma a auctoridade policial 

em seu relatorio, por certidão a fl. 54, houve, entretanto, o auto de corpo 

de delicto indirecto, a que se referem o Cod. do Proc. Criminal, art. 134, e 
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Reg. Crim. de 1842, art. 257; 3.º, dos autos se prova plenamente a 

responsabilidade do peticionario, pelo menos como mandante das offensas 

physicas soffridas por seu sogro Manoel Antonio da Silveira: 

Accordão em confirmar a sentença da Camara Criminal do 

Tribunal Civil e Criminal por certidão a fls. 52 usque 53 destes autos, e 

condemnam o peticionario nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 29 de julho de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — 

H. do Espirito Santo. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. —

Ribeiro de Almeida. — Figueiredo Junior. — José Hygino.— Fui presente, 

Souza Martins. 

65 

Applicação do Codigo Penal da Armada. 

Procedencia do recurso de revisão, 

sendo absolvido o recorrente de 

conformidade com a decisão do 

Conselho de Guerra; não porque deixe 

de vigorar o Codigo Penal da Armada, 

applicado na sentença recorrida, mas 

por falta de prova do crime de que foi 

accusado o recorrente. 

N. 143. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de recurso 

de revisão criminal interposto por Annibal de Paula Barros, commissario 

de 4.ª classe da Armada, da sentença de fl. 72 v., proferida pelo Supremo 

Tribunal Militar que o condemnou a dous annos e quatro mezes de prisão 

simples, gráo minimo do art. 166 do Codigo Penal da Armada, combinado 

com o art. 43 do mesmo Codigo, dão provimento ao presente recurso, 

para, reformando a sentença recorrida, confirmar a sentença de fl. do 

Conselho de Guerra que absolveu o recorrente. 
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Porquanto, das provas dos autos não se mostra que o 

recorrente consentisse ou dissimulasse as faltas, aliás pequenas (segundo 

o qualificativo das testemunhas), verificadas no paiol dos viveres da 

Canhoneira Marajó, pelo balanço procedido no começo do mez de março 

de 1893, faltas devidas ao fiel Manoel Ignacio Barravino, sendo certo, pelo 

contrario, que o réo reprehendera o dito fiel em presença do medico 

Geminiano José da Costa, bem como que de taes faltas teve 

conhecimento o immediato Arthur Diocleciano de Oliveira, que as 

communicou ao commandante da flotilha, como tudo decorre dos 

depoimentos de fls. 57 v, 63 v, 64 e 64 v, e notavelmente da parte official 

de fl. 16; pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 29 de julho de 1896.— Aquino e 

Castro, P. — José Hygino. Vencido na proposta para annullar-se a 

sentença recorrida, por quanto nella se fez applicação do supposto Codigo 

Penal da Armada que por falta de toda a base constitucional, não póde 

vigorar como Lei Federal, estou de accordo com os fundamentos e a 

conclusão do accordão. — Ribeiro de Almeida. — Pereira Franco, vencido 

na preliminar. — Macedo Soares, de accordo com o Sr. Ministro José 

Hygino. — Figueiredo Junior. — Pindahyba de Mattos, vencido, pois votei 

pela confirmação da sentença condemnatoria, tendo em vista os 

depoimentos das testemunhas de fls. 42, 44, 55, e 57, interrogatorios do 

réo a fl. 46 v, defeza a fl. 50 v e de fl. 70, e ainda os pareceres do 

Conselho de Investigação a fl. 27 e 58, peças estas dos autos que me 

convenceram de que o peticionario encobria por mais de uma vez os 

extravios de generos praticados pelo fiel Manoel Ignacio Barravino de 

quem era principal responsavel o peticionario na sua qualidade de 

commissario. — Lucio de Mendonça, vencido, applicava o Codigo Penal da 

Armada mandado observar pelo Decreto n. 949 de 5 de novembro de 

1890, art. 170, lettra a, que define o crime provado dos autos. — H. do 

Espirito Santo. Votei pela confirmação da sentença do Supremo Tribunal 

Militar. — Fui presente, Souza Martins. 
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66 

É annullado o processo por preterição 

de termos essencias de defesa do réo; 

do termo de audiencia de 

encerramento em deante. 

Não sendo nova, ou não tendo sido 

descoberta depois da sentença 

condemnatoria, não se admitte no juizo 

da revisão a prova que deixou de ser 

apresentada opportunamente. 

N. 146. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

interposta por Antonio Alves Martins da decisão da Camara Criminal do 

Tribunal Civil e Criminal que, reformando em gráo de appellação a 

sentença obsolutoria proferida pela janta correccional, o condemnou no 

gráo médio do art. 303 do Cod. Pen. no processo contra elle instaurado 

nos termos do. art. 63 do Decreto n. 1030 de 14 de novembro de 1890, 

mediante queixa e accusação do offendido, Manoel Pinto Teixeira: 

Considerando que, não sendo nova ou não tendo sido 

descoberta depois da sentença condemnatoria, não se admitte neste juizo 

de revisão, segundo o art. 74, § 1.º n. 7, da Lei n. 221 de 20 de 

novembro de 1894, a prova constante da justificação de fl. 47 que o 

recorrente deixou de apresentar opportunamente; 

Considerando, porém, que o Pretor em cujo juizo se 

effectuaram os actos preparatorios, em contrario à litteral disposição do 

citado artigo do Decreto n. 1030, preteria o termo essencial da defeza do 

recorrente, encerrando o processo na audiencia extraordinaria de 24 de 

julho de 1893 com expressa exclusão das testemunhas do recorrente, as 

quaes, se fossem admittidas, não só teriam prestado então seu 
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depoimento, como seriam logo intimadas para comparecer á sessão do 

julgamento: 

O Supremo Tribunal Federal dá provimento ao presente 

recurso para o fim de annullar, como annulla o processo do recorrente, 

desde seu encerramento á fl. 22; pagas as custas pejo recorrido. 

Supremo Tribunal Federal, 1.º de agosto da 1896.— Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo. — Pereira Franco. — Macedo Soares. —

Pindahyba de Mattos. — Figueiredo Junior. — Lucio de Mendonça, pelos 

fundamentos do accordão e tambem pela insufficiencia dos poderes da 

procuração com que esteve em Juizo o procurador do queixoso. — H. do 

Espirito Santo. — Ribeiro de Almeida. — José Hygino. — Fui presente, 

Souza Martins. 

67 

É confirmada a sentença 

condemnatoria pela improcedencia das 

arguições de nullidade no processo por 

crime de calumnias impressas, 

instaurado contra o recorrente. 

N. 126. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal em que é recorrente Bento de Figueiredo Tenreiro Aranha, 

condemnado em gráo de appellação pelo Supremo Tribunal de Justiça do 

Estado do Pará a 8 mezes de prisão cellular e 600$ de multa, gráo médio 

do art. 346, § 1.º, do Codigo Penal, no processo instaurado por queixa de 

Belmiro Leal Pereira, são fundamentos da impetrada revisão, allegados na 

respectiva petição, as seguintes nullidades: 1.ª ter sido o processo 

preparado pelo Juiz substituto e julgado pelo Juiz de Direito da Capital do 

mesmo Estado, como de injuria impressa, quando, sendo a queixa por 

calumnia impressa, áquelle juiz apenas competia a pronuncia, cabendo o 

julgamento ao Jury; 2.ª a não exhibição dos autographos incriminados do 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

391

Jornal Correio Paraense; 3.ª a falta de assignatura do termo da appellação 

interposta pelo queixoso para o Superior Tribunal de Justiça. 

Não procedem as arguidas nullidades: 1.º a verdade constante 

dos autos é que, havendo sido dada a queixa pelo crime previsto no art. 

316 do Codigo Penal, embora sem especificação de algumas das 

hypotheses respectivas, foi o réo processado e afinal pelo Superior 

Tribunal de Justiça condemnado, como incurso na do § 1.º do citado 

artigo, cujo maximo de pena tornava competente, segundo a lei 

processual do Estado, o juiz substituto para o preparo do processo e o Juiz 

de Direito para o julgamento, com appellação para aquelle Tribunal; 2.º 

não era necessaria a exhibição dos autographos, desde que o réo, além de 

dono da typographia, onde se publica o Correio Paraense, como ainda 

agora o declara na sua petição de revisão (Codigo Penal, art. 22, lettra b), 

reconheceu em Juizo a autoria dos artigos calumniosos, não lhe podendo, 

por este motivo aproveitar o disposto no art. 23, § 1.º, do citado Codigo; 

3.º a falta de assignatura do termo da appellação, si occorreu na primeira 

appellação, ut fl. 90 v, por effeito da qual, foi o processo annullado de fl. 

85 v em deante pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 106 a fl. 107), não 

se repetiu na segunda, em cujo termo transcripto a fl. 112 se lê a 

assignatura do procurador do queixoso appellante, e em provimento da 

qual é que foi proferida a sentença de condemnação do recorrente: 

Accordão, por estes fundamentos, negar provimento ao 

recurso, para confirmar a sentença recorrida e condemnar o recorrente 

nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 8 de agosto de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Figueiredo Junior. — Americo Lobo. — Pereira Franco. — José 

Hygino. — Macedo Soares. — Lucio de Mendonça. — Ribeiro de Almeida.—

H. do Espirito Santo. — Bernardino Ferreira. — Fui presente, Souza 

Martins. 
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68 

É confirmada a sentença do Supremo 

Tribunal Militar, que condemnou o 

recorrente por crime de deserção, visto 

ter deixado de apresentar-se em tempo 

no lugar proprio, que era aquelle onde 

estava obrigado a servir (Porto Alegre) 

e não a Repartição de Ajudante 

General nesta Capital. 

N. 156. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

revisão, em que é peticionario o capitão Clementino de Luna Freire, 

accordam em confirmar a sentença do Supremo Tribunal Militar de fl. 64 v 

a 65, por um dos seus fundamentos, porquanto, posta de parte a questão, 

do modo de se contar o praso da espera do art. 1.º da Lei de 26 de maio 

de 1835, o certo, e provado dos autos, é que o peticionario deixou de 

apresentar-se no lugar proprio, que era aquelle onde era obrigado a 

serviço, não podendo, pois, a sua apresentação á Repartição de Ajudante 

General nesta Capital purgar a sua ausencia da cidade de Porto Alegre, 

ausencia que constitue o crime de deserção, porque foi bem condemnado. 

Custas pelo peticionario. 

Supremo Tribunal Federal, 26 de agosto de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Ribeiro de Almeida. — Pindahyba de 

Mattos. — H. do Espirito Santo, vencido. Votei pelo provimento do 

recurso, para ser absolvido o recorrente, me parecendo que nos autos não 

havia provas que auctorisassem a condemnação deste; porquanto, sobre 

verificar-se o facto de que elle se apresentara ao quartel general desta 

capital, para o fim de não ser considerado desertor, não tem a sentença 

recorrida prova de que se dera a apresentação do dito recorrente fora do 

praso de um mez, marcado na lei de 26 de maio de 1835; é assim que 

dizendo o doc. de fl. 40 que a apresentação do recorrente teve lugar a 27 
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de fevereiro, o doc. de fl. 41, assevera que fôra a 26 do mesmo mez, dia 

em que completava o praso da ausencia, que fora declarado a 26 de 

janeiro. A prova testemunhavel confirma a exactidão deste ultimo 

documento. O fundamento do accordão é mais insubsistente que o da 

propria sentença recorrida, por que, como é sabido, não ha lei nenhuma 

que estatua não aproveitar ao militar, para a interrupção do praso da 

deserção sua apresentação á outra auctoridade militar, que não a da 

guarnição ou corpo donde se ausentou. E, no caso do recorrente, deu-se a 

injustiça, o absurdo mesmo, de haver contra um militar preso corrido o 

praso para o crime de deserção. — Americo Lobo, vencido. Estando o 

peticionario com a cidade de Porto Alegre por menagem, quando de lá 

sahia, sua fuga foi antes uma evasão do que deserção. E tendo-se elle 

apresentado em tempo ao quartel general desta capital, é indifferente o 

lugar de sua apresentação porque tinha necessariamente de ser preso, em 

consequencia de sua evasão. — Figueiredo Junior.— Bernardino Ferreira. 

— Pereira  Franco,  vencido. — José Hygino, vencido. — Fui presente, 

Souza Martins. 

69 

É reformada a sentença, para ser 

imposta ao réo a pena de 30 annos de 

prisão com trabalho, que é a legal, e 

não a de prisão cellular, convertida 

desde logo na de 35 annos de prisão 

simples, a que foi condemnado em 

gráo de appellação, visto que na 

conversão da pena o tempo de prisão 

não póde exceder o limite de 30 annos; 

além de que, havendo na ilha de 

Fernando, onde se achava o réo, 

estabelecimento penitenciario, proprio 

para cumprimento da pena de prisão 
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com trabalho, é esta a em que deve 

ser convertida por tempo igual a pena 

de prisão cellular. 

N. 158. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal impetrada pelo réo Maximiano Pereira da Cunha, delles se mostra 

que, havendo o Jury do Recife condemnado o réo á pena de galés 

perpetuas pelo crime previsto no art. 271 do Codigo Criminal de 1830, foi 

posteriormente, pela sentença a fl. 114 do extincto Tribunal da Relação de 

Pernambuco, proferida em gráo de appellação, substituida a dita pena 

pela de 30 annos de prisão cellular, gráo maximo do art. 359 do vigente 

Codigo Penal e logo convertida na de prisão simples com o augmento da 

sexta parte do tempo, isto é na de 35 annos de prisão simples: 

Considerando que em tal conversão de nenhum modo podia o 

tempo da pena exceder ao limite de 30 annos posto no art. 44 do Codigo 

Penal, e que, por outro lado, havendo na ilha de Fernando de Noronha, 

para onde foi remettido e onde se acha o réo, estabelecimento 

penitenciario proprio para o cumprimento da pena de prisão com trabalho, 

é esta a em que de preferencia deve ser convertida por tempo igual a 

pena de prisão cellular, ex-vi do art. 409 do Codigo Penal; 

Accordão em reformar a mencionada sentença a fl. 114, para 

impor ao réo a pena de 30 annos de prisão com trabalho. 

Supremo Tribunal Federal, 12 de setembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Figueiredo Junior. — Macedo Soares. — Pereira Franco. —

H. do Espirito Santo. — Lucio de Mendonça. — Pindahyba de Mattos. —

José Hygino. — Americo Lobo, vencido. De accordo com o disposto no art. 

44 do Codigo Penal, ultima parte, é meu voto reduzir a 30 annos de prisão 

simples a pena a que está condemnado o recorrente. 

O presidio de Fernando de Noronha, cuja existencia motivou o 

vencido, não se presta ao cumprimento da pena de prisão com trabalho 
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imposta a outros delinquentes que não sejam condemnados por crime de 

moeda falsa ou de contrabando (Decreto n. 854 de 13 de outubro de 

1800, art. 6.º). 

Estabelecimento federal, o presidio não se presta para a 

correcção dos criminosos communs; o Decreto legislativo n. 226 de 3 de 

dezembro de 1894 manda que taes criminosos sejam de lá transportados 

e entregues ás justiças dos Estados em que foram julgados. 

De 548 sentenciados civis existentes naquelle presidio em 31 

de dezembro de 1893, 411 foram condemnados em Pernambuco, de onde 

foram deportadas 110 pessoas dos 136 deportados alli postos; isto é, 3 

quartos dos presidiarios são do Estado de Pernambuco. Entre elles lá se 

achava e se encontra o recorrente, apezar de condemnado á prisão 

simples pelo accordão a fl. 113 de 22 de maio de 1891. — Ribeiro de 

Almeida, vencido. Condemnava em 30 annos de prisão simples. — Fui 

presente, Souza Martins. 

70 

Tomando-se conhecimento do pedido 

de revisão, não obstante tratar-se de 

simples contravenção, visto que o art. 

81 da Constituição, dispondo com 

generalidade, não admitte a excepção 

do Dec. n. 848, art. 9.º n. 3, § 1.º, é 

reformada a sentença condemnatoria 

proferida em gráo de appellação, para 

se julgar nullo o respectivo termo e o 

processado d’ahi em diante, 

subsistindo a sentença absolutoria, que 

passou em julgado; porquanto o termo 

de appellação ou recurso deve ser 

lavrado dentro do prazo fixado na lei, 
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não bastando o despacho do juiz que o 

manda tomar; e no presente caso a 

appellação da sentença absolutoria foi 

tomada por termo depois de decorrido 

o prazo legal. 

N. 168. — Vistos, relatados e discutidos os autos de revisão 

crime em que são impetrantes Manoel Vicente Ribeiro Junior e João 

Augusto Teixeira Serra: Tomam conhecimento da revisão, não obstante se 

tratar de contravenção, visto que a Constituição da Republica, art. 81, 

dispondo com generalidade, não admittio a limitação do Decreto n. 848 de 

11 de outubro de 1890, art. 9.º n. 3.º, § 1.º. E considerando: 

Que o termo de appellação deve ser lavrado, dentro do praso 

fixado pela lei, pois que a interposição desse recurso se faz, ou em 

audiencia, ou por despacho do juiz e termo nos autos, não bastando no 

segundo caso, o despacho do juiz: Lei de 29 de novembro de 1832, art. 

15; Decreto n. 737 de 25 de novembro de 1850, art. 647, e Decreto n. 

848 de 11 de outubro de 1890, art. 338; 

Que essas mesmas disposições foram adoptadas, com relação 

aos recursos de aggravo e de revista: Decreto n. 143 de 15 de março de 

1842, art. 19; lei de 18 de setembro de 1828, art. 8.º; Decreto de 20 de 

dezembro de 1830, art. 9.º; Lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 

60: 

Que o art. 451 do Decreto n. 120 de 31 de janeiro de 1842 

deve ser entendido de accordo com as citadas disposições anteriores e 

posteriores ao mesmo Decreto; 

Que no presente processo a appellação da sentença 

absolutoria da Junta Correccional foi tomada por termo, depois de 

decorrido o prazo de 48 horas, fixado pelo Decreto n. 1.030 de 14 de 

novembro de 1890, art. 74; 
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Que, portanto, passou em julgado a mencionada sentença 

absolutoria: 

Reformam o accordão a fl. 135, proferido, em gráo de 

appellação, pela Camara Criminal, para julgar, como julgam, nullo o termo 

de appellação a fl. 123 e o processado d’ahi em diante. 

Supremo Tribunal Federal, 12 de setembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — Lucio de Mendonça. — Americo 

Lobo. — Figueiredo Junior, — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos, 

vencido, por confirmar a sentença comdemnatoria. — H. do Espirito 

Santo, vencido. Confirmava a sentença reccorrida, que nos termos da lei 

não podia ser infirmada, por não ter-se verificado nos autos alguma 

daquellas faltas, que provocam o provimento da revisão. O defeito 

encontrado no processo, tão insignificante é, a ser procedente, e 

desconhecido pela lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que de modo 

algum poderá nullificar uma sentença em processo tão regularmente 

formado. — José Hygino. — Macedo Soares.— Fui presente, Souza 

Martins. 

71 

É confirmada a sentença que 

condemnou os recorrentes como 

incursos no art. 278 do Cod. Penal, por 

crime de lenocinio; menos na parte 

relativa á multa, visto ter sido esta 

accrescentada pelo Tribunal da 

Relação, que assim veio alterar a 

sentença em prejuizo dos réos 

appellantes, o que não podia fazer, 

desde que não é cabido o 

procedimento ex-officio e com a 

sentença conformou-se o appellado. 
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N. 159. (1.º Accordão). — Vistos, relatados e discutidos os 

autos crimes, em que pedem revisão Anna Joaquina dos Santos e 

Francisco Lemos Gomes, condemnados como incursos no gráo minimo do 

art. 278 do Cod. Penal na pena de um anno de prisão cellular e multa de 

500$, comrautada a prisão cellular em um anno e dois mezes de prisão 

simples: Reformam em parte o accordão da Relação de Ouro Preto, para 

absolver, como absolvem os peticionarios da multa de 500$, confirmando 

porém o mesmo accordão na parte em que manteve a condemnação na 

pena de prisão. 

Nos arts. 267 e 278 trata o Cod. Penal do crime de lenocinio. 

No art. 277 considera o lenocinio com relação á prostituição 

reservada. Define no art. 278 o lenocinio simples e no paragrapho unico o 

qualificado. 

O que constitue o crime é excitar, favorecer ou facilitar a 

prostituição de alguém para satisfazer desejos deshonestos ou paixões 

lascivas de outrem; é a intervenção do proxeneta entre duas pessoas, 

para que uma se preste á lascivia de outra. Do paragrapho unico são 

mencionadas as circumstancias que entram como constitutivas no 

lenocinio qualificado. 

No art. 278 o Codigo considera o lenocinio, com relação á 

prostituição publica, e distingue duas hypotheses: 1.ª induzir mulheres a 

empregarem-se no trafico da prostituição quer abusando da sua fraqueza 

e miseria, quer constrangendo-as por intimidações ou ameaças; 2.ª 

prestar a mulheres empregadas no trafico da prostituição assistencia, 

habitação e auxilios para directa ou indirectamente auferir lucros dessa 

especulação. 

Na generalidade da disposição, o Codigo comprehende 

expressamente o individuo que para auferir lucros presta assistencia, 

habitação e auxilios por conta propria e sob sua responsabilidade, assim 
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como aquelle que com o mesmo intuito os presta por conta e sob a 

responsabilidade de outrem. 

Os peticionarios incorreram na 2.ª parte do art. 278. 

Prestavam, por sua conta e sob sua responsabilidade assistencia, 

habitação e auxilios a prostitutas publicas, para do trafico da prostituição 

auferirem lucros, o que obtinham indirectamente, impondo preços 

exaggerados a ellas e aos seus frequentadores.  

Contesta-se que fossem exaggerados os preços. 

Mas é uma questão relativa, cuja apreciação depende do 

conhecimento da especie de assistencia, habitação e auxilios prestados; e 

o Jury composto de cidadãos residentes no lugar julgou com perfeito 

conhecimento. 

O accordão da Relação de Ouro Preto não é, portanto, 

contrario ao direito ou á evidencia dos autos, salvo na parte em que 

accrescentou á pena de prisão a de multa de 500$000. 

A appellação da sentença do Jury foi interposta pelos réos 

condemnados. 

O Procurador Publico, arrasoando para a 2.ª instancia, pedio 

que fosse confirmada a sentença ut a fl. 52. Perante a Relação o Ministerio 

Publico limitou-se a dizer que não houve preterição de formalidade 

substancial, ut a fl. 52 v. Entretanto o Tribunal da Relação alterou a 

sentença, accrescentando a multa. 

Essa alteração, que importou a reforma, em parte, da 

sentença em prejuizo dos réos appellantes, não a podia fazer o Tribunal 

da Relação.  
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É certo que a appellação interposta por uma, é commum a 

ambas as partes, e devolve ao Tribunal ad quem o conhecimento ab 

integro da causa. 

D’ahi segue-se que, tendo appellado o vencido, póde o 

vencedor aproveitar-se da appellação, para pedir que seja reformada a 

sentença condemnando-se o appellante em maior quantidade. 

Mas, desde que não tem lugar procedimento ex-officio, assim 

como os tribunaes de 1.ª instancia não procedem, sinão por queixa ou 

denuncia, tambem os Tribunaes de 2.ª instancia não podem augmentar a 

pena ou applicar pena maior, quando é appellante o réo condemnado, e 

com a sentença appellada se conformou o auctor, quer seja o offendido, 

quer seja o Ministerio Publico. Custas ex causa. 

Supremo Tribunal Federal, 19 de setembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — Lucio de Mendonça, vencido. Não 

está absolutamente provado que os réos prestassem por sua conta 

assistencia, habitação e auxilio a prostitutas; algumas havia que moravam 

e comiam na hospedaria delles, mas pagando uma diaria de 10$000, e, 

pois á sua custa e por sua conta. Não estando assim provado o crime de 

lenocinio definido na 2.ª parte do art. 278 do Cod. Penal, o meu voto era 

pela reforma da sentença para absolver os réos. Condemnados, como 

foram, ainda o foram em penalidade que não é a da lei; neste ponto de 

vista, que não é o meu, mais correcta foi a decisão da Relação de Ouro 

Preto, que applicou em sua integridade a pena legal; de sorte que o 

accordão reforma a decisão recorrida exactamente na parte em que ella é 

relalivamente correcta. — Americo Lobo. — Pindahyba de Mattos. — José 

Hygino. Votei pela confirmação da sentença recorrida. — H. do Espirito 

Santo, vencido. — Figueiredo Junior, vencido. — Bernardino Ferreira. —

Pereira Franco, vencido. — Foi presente, Souza Martins. 
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72 

Não se toma conhecimento dos 

embargos oppostos ao accordão 

anterior, por não serem de declaração, 

unicos por lei permittidos. 

N. 159. (2.º Accordão, sobre embargos) — Vistos e relatados 

estes autos, em que são embargantes Anna Joaquina dos Santos e 

Francisco Lemos Gomes, accordão em não tomar conhecimento dos 

embargos de fl. 66, por não serem de declaração, unicos permittidos pelo 

Regimento interno do Tribunal, art. 106. 

Supremo Tribunal Federal, 23 de novembro de 1896. — 

Aquino e Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Pereira Franco. — Pindahyba 

de Mattos. — Ribeiro de Almeida. — Macedo Soares. — Figueiredo Junior. 

— Fui presente, Souza Martins. 

73 

É reformada a sentença que impoz a 

pena de 19 annos e 6 mezes de prisão 

simples, com erro no calculo da 

conversão da pena de prisão cellular 

em prisão simples, afim de ser imposta 

a pena legal, que é a de prisão simples 

por 49 annos e 3 mezes. 

N. 132. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

em que é peticionario Esmeraldo José Soares, condemnado, em segundo 

julgamento do Jury, como incurso no gráo sub médio do art. 294, § 1.º, 

do Cod. Pen. na pena de 19 annos e 6 mezes de prisão simples (fl. 86 v); 

e 
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Considerando que está plenamente provado, pelos 

depoimentos de testemunhas e confissão do réo no plenario do primeiro 

julgamento, fl. 47 v, o crime porque foi processado e condemnado, 

occorrendo, porém, que se deu incorrecção no calculo da conversão da 

pena de prisão cellular em prisão simples; 

Accordão em reformar a sentença recorrida para se impor ao 

peticionario a pena legal, que é a da prisão simples por 19 annos e 3 

mezes. Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 23 de setembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Ribeiro de Almeida. — Pereira 

Franco. — Macedo Soares. Fui de voto que se deixasse ao Juiz executor a 

modificação da pena. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. —

Americo Lobo. — Figueiredo Junior. — H. do Espirito Santo, vencido. Votei 

pelo provimento do recurso, para ser a pena do réo levada ao minimo do 

art. 294, § 1.º do Codigo Criminal, de conformidade com as provas dos 

autos, e a propria sentença condemnatoria; porquanto, das duas 

aggravantes reconhecidas pelo Jury; uma não podia aggravar a pena, por 

servir de elemento para a classificação do delicto, a do § 7.º do art. 39; a 

outra, a da superioridade em armas, em boa logica juridica, não lhe devia 

ser applicavel. Se o réo, que estava de sentinella em uma prisão, matou 

um preso, dando-lhe de surpresa um tiro de espingarda, por entre as 

grades da prisão, como applicar-lhe a circumstancia da superioridade de 

armas, se lucta não houve, nem podia haver atravez das grades da 

prisão? Como superioridade em armas, se o offendido não estava armado, 

nem cogitou de defender-se, havendo por tanto ausencia completa de 

elemento de comparação para verificar-se a circumstancia da 

superioridade? Em taes condições á Justiça era vedado aggravar a pena 

do réo, a pretexto de uma circumstancia impossivel de admittir-se, em 

face dos autos. — Fui presente, Souza Martins. 

 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

403

74 

É confirmada a sentença que 

condemnou a ré á pena de prisão 

perpetua, vista a prova dos autos e 

legalidade da pena imposta; cabendo 

ao tribunal que proferio a ultima 

sentença substituir aquella pena pela 

de 30 annos de prisão, na fórma da lei. 

N. 137. — Vistos, expostos e discutidos estes auctos em que a 

ré Eva Maria da Conceição pede revisão do processo a que respondeu, por 

crime de homicidio e em que foi condemnada pelo Tribunal da Relação de 

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, em gráo de appellação, a 

soffrer a pena de prisão perpetua, maximo do art. 193, combinado com o 

§ 1.º do art. 45 do Cod. Crim., então em vigor, confirmam a sentença 

condemnatoria, á vista das provas do processo e de ser legal a pena 

imposta; cabendo ao Tribunal que proferia a ultima sentença substituir 

aquella pena pela de trinta annos de prisão, nos termos do decreto n. 774 

de 20 de setembro de 1890. Custas pela impetrante. 

Supremo Tribunal Federal, 23 de setembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Macedo Soares. — Pereira Franco. 

— Figueiredo Junior. — H. do Espirito Santo. — Lucio de Mendonça. — 

José Hygino. — Americo Lobo. — Ribeiro de Almeida. — Bernardino 

Ferreira. — Fui presente, Souza Martins. 

75 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, porque não procede a 

allegação de irregularidade ou 

contradição nas respostas dadas por 
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um jurado aos quesitos propostos 

sobre autoria e legitima defesa. 

N. 136. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é recorrente João Ignacio, condemnado pelo Jury de 

Porto Alegre a dous annos e quatro mezes de prisão simples, como 

incurso no medio do art. 295, § 2.º, do Cod. Pen., sentença confirmada 

pelo Superior Tribunal d’aquelle Estado, negam provimento ao presente 

recurso para confirmar, como confirmam, a sentença recorrida; porquanto 

a sentença proferida pelo presidente do Tribunal do Jury está de perfeito 

accordo com as respostas por este dadas aos quesitos que lhe foram 

offerecidos. 

Não aproveita ao recorrente a allegação de que o jurado 

Francisco de Moura Gonçalves Bastos respondeu negativamente ao 1.º 

quesito concernente a autoria, e, contradizendo-se, respondeu tambem 

negativamente ao 7.º quesito concernente á legitima defesa. 

Tendo sido reconhecido pelo Jury a autoria do recorrente, bem 

podia o Jurado de quem se trata, conformando-se com este veredictum, 

responder affirmativa ou negativamente ao 7.º quesito, segundo os 

dictames de sua consciencia; esse voto é por tanto valido, e só não o 

seria, provando-se não ter sido dado livre e expontaneamente, prova que 

não se fez. Custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 30 de setembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — José Hygino. — Macedo Soares.— Americo Lobo. Observo 

que o jurado Gonçalves Bastos, antes de negar o 7.º quesito, affirmou em 

resposta ao 3.º que o ferimento foi a causa da morte, não por sua natureza 

e sede, mas porque o offendido deixou de observar o regimen medico 

hygienico reclamado por seu estado. — Pindahyba de Mattos. — Ribeiro de 

Almeida. — Lucio de Mendonça, vencido. A decisão é contraria aos mais 

claros preceitos: porque torna de condemnação um voto essencialmente 

absolutorio, qual o do jurado Bastos, que negou o facto principal (fls. 14 
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v.); porque sancciona a absurda pratica inventada pelo presidente do Jury 

de Porto Alegre, ut informação de fls. 14 a 46, in fine, quanto ao modo de 

dirigir a votação do Jury sobre os quesitos, o que, bem demonstra quão 

irregularmente se procedeu no julgamento d’este processo, deixando-se de 

considerar prejudicados todos os mais quesitos para o jurado que negara o 

facto principal, art. 270, in fine, do Cod. Proc. Crim. e obrigando-o a votar 

precisamente sobre cada um d’elles; porque essa resposta forçada não 

supporta a intelligencia que se lhe dá, violentando-a, obrigando-a a 

significar uma condemnação, que a resposta ao 1.º quesito abertamente 

exclue; porque sommar tal voto, de franca absolvição, aos votos 

condemnatorios, é sommar quantidades heterogeneas, absurdo 

mathematico, além de absurdo juridico, e suprema iniquidade. — 

Figueiredo Junior, vencido, de accordo com o voto do Sr. Ministro Lucio de 

Mendonça. — Pereira Franco, vencido pelos motivos fundamentaes dos dois 

ultimos votos supra. — Fui presente, Souza Martins. 

Foi voto vencido o do Sr. Ministro Bernardino Ferreira. 

76 

Não se toma conhecimento do pedido, 

por tratar-se de embargos de 

declaração á decisão anterior proferida 

nos respectivos autos de revisão, e não 

ser caso delles. (Vej. n. 199 — Revisão 

n. 74.) 

N. 149. — Vistos e relatados estes autos de revisão criminal, 

em que é peticionario Phites Adelino da Costa Doria, não tomam 

conhecimento do pedido, por tratar-se de embargos de declaração á 

decisão anterior proferida nos respectivos autos de revisão de fl. 117 a fl. 

119, e não ser caso d’elles. 
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Supremo Tribunal Federal, 30 de setembro de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Pereira Franco. — Ribeiro de Almeida. — Macedo Soares. — 

Pindahyba de Mattos. — Americo Lobo. — Figueiredo Junior. — Bernardino 

Ferreira.— H. do Espirito Santo. — José Hygino. — Fui presente, Souza Martins. 

77 

Applicação do Codigo Penal da Armada. 

É julgada improcedente a revisão 

interposta da sentença do Supremo 

Tribunal Militar, que condemnou o 

recorrente como incurso no art. 8.º dos 

de guerra, combinado com os arts. 152 

e 43 do Godigo Penal da Armada, visto 

estar cumprida a pena e não haver 

prova da injustiça da condemnação. 

N. 135. — Vistos, expostos e relatados os autos julgam 

improcedente a revisão impetrada por Dionisio Marcos Albino, Alferes do 

2.º Batalhão de Infanteria, por estar comprida a pena e, não haver nos 

autos prova da injustiça de que se queixa; ao contrario, é plena a prova 

de ter elle commettido o crime, e de ter da sua parte precedido 

aggressão. Custas pelo peticionario. 

Supremo Tribunal Federal, 7 de outubro de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Pereira Franco. — Americo Lobo. — 

Figueiredo Junior. — Ribeiro de Almeida. — Bernardino Ferreira. — Lucio 

de Mendonça. — Pindahyba de Mattos. — José Hygino; vencido. Julguei 

nulla a sentença recorrida, porque fez applicação do pretendido Codigo 

Penal da Armada que não tem base constitucional. — Fui presente, Souza 

Martins. 
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78 

É julgado procedente o recurso, para 

ser applicada a pena legal de 12 annos 

de prisão cellular, gráo maximo do art. 

295, § 1.º, do Codigo Penal, a qual 

será pelo juiz executor convertida em 

prisão simples, na fórma da lei. 

N. 142. — Vistos e relatados os autos de revisão criminal em 

que é peticionario Joaquim Antonio de Souza; julgam procedente o 

recurso interposto para se applicar ao recorrente a pena legal de 12 annos 

de prisão cellular, maximo do art. 295 e 1.º do Codigo Penal, a qual será 

pelo juiz executor convertida em prisão simples na fórma da Lei. Custas 

pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 28 de outubro de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Pereira Franco. — José Hygino. —

Figueiredo Junior. — H. Do Espirito Santo. — Americo Lobo. — Lucio de 

Mendonça. — Pindahyba de Mattos. — Ribeiro de Almeida. — Fui presente, 

Souza Martins. 

79 

Dá-se provimento ao recurso, para 

mandar que fique em perpetuo silencio 

o processo intentado contra o 

recorrente, visto aproveitar-lhe a 

amnistia decretada pelo Congresso a 5 

de setembro de 1891. 

N. 131. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é recorrente José Pereira Pacheco Filho, ex 2.º Cadete e 

2.º Sargento do 15.º Batalhão de Infanteria, condemnado pelo Tribunal 
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Militar á pena de 30 annos de prisão cellular, por haver na cidade de 

Belem, capital do Estado do Pará, na noite de 8 para 9 de janeiro de 1891, 

tentado, de parceria com outros do mesmo corpo, e alguns paisanos, 

assassinar seu superior, o Tenente Coronel Eugenio Augusto de Mello; 

resolvem dar provimento ao recurso para o fim de ficar em perpetuo 

silencio o processo do recorrente, visto que ao mesmo aproveita a 

amnistia, decretada pelo Congresso Nacional, em 5 de setembro do 

referido anno, para todos os individuos que, directa ou indirectamente, 

tomaram parte nos movimentos armados, que tiveram lugar no 

mencionado Estado, em dias do mez de junho do mesmo anno; e pois: 

Considerando que dos proprios autos evidencia-se, a não ficar 

a menor duvida, que o crime do recorrente contra seu superior entrava no 

plano do movimento armado, no concerto revolncionario entre Officiaes e 

inferiores do Batalhão 15.º de Infanteria e paisanos, que explodio a 11 de 

junho do referido anno, com o fim de depor o então Governador Capitão-

Tenente Huet Bacellar Pinto Guedes; 

Considerando que a amnistia dada pelo Congresso, a todos 

que cooperaram n’esse movimento criminoso, fôra tão generica, em 

termos tão amplos, que não é licito distinguir militares de paisanos, e 

deve, nos termos do mencionado Decreto, determinar que fique o 

processo do recorrente, para os fins de direito, em perpetuo silencio; e 

assim julgando condemnam o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de outubro de 1896. — Aquino e 

Castro, P. — H. do Espirito Santo. — Macedo Soares. — Figueiredo Junior. 

— Ribeiro de Almeida. — Pereira Franco. — José Hygino. — Americo Lobo, 

vencido. A lei de amnistia, relativa a movimentos revolucionarios, por 

mais generica que seja, não comprehende assassinatos ou tentativas de 

assassinatos, premeditadas fria e cobardemente realisadas a desboras, 

n’uma rua de lampeões apagados de industria, com emboscada, disfarce, 
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traição, surpreza e superioridade de armas, por um grupo de mancebos 

contra o militar superior na idade e na ordem hierarchica. 

É notoria a affinidade existente entre os effeitos da amnistia e 

da extradicção. Pois bem. Lêa-se a forma positiva dada por Teichmann á 

proposição negativa de Liefsting:  

“Todavia a extradicção terá lugar para os factos contra as 
pessoas, contra a propriedade ou contra a cousa publica, se 
taes factos forem commettidos n’uma lucta politica interna 
ou n’uma guerra civil, e se forem criminosos, ainda que 
esteja em seu direito o partido de quem os commetteu.”  

Não deixa de ser curiosa a circumstancia de ter o Tribunal 

julgado rebelde e protegido pela lei da amnistia o recorrente, cuja fé de 

officio grava precisamente o valor dos serviços militares que elle prestou 

para debellar e subjugar a revolta do Pará. — Fui presente como 

Procurador Geral da Republica ad hoc. Lucio de Mendonça. 

80 

É reformada a sentença condemnatoria 

e absolvido o impetrante, porque tal 

condemnação é contraria á evidencia 

dos autos, onde nenhuma prova existe 

da criminalidade do mesmo 

impetrante. 

N. 167. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

de processo criminal em que é impetrante Joaquim Teixeira Bastos, 

Accordão em absolver o impetrante da accusação que lhe foi intentada 

pelo Ministerio Publico como réo de offensas physicas na pessôa de Isidro 

Augusto Paulino e em virtude da qual, por sentença da junta correccional 

da 5.ª Pretoria do Districto Federal, confirmada em gráo de appellação 

pela Camara Criminal do Tribunal Civil e Criminal, foi o mesmo impetrante 

condemnado a tres mezes de prisão cellular, gráo minimo do art. 303 do 
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Codigo Penal; porquanto tal condemnação é contraria á evidencia dos 

autos, onde nenhuma prova existe da imputação feita ao impetrante e dos 

quaes antes se mostra ter sido este physicamente offendido pelo 

mencionado Isidro Augusto Paulino. 

Supremo Tribunal Federal, 23 do novembro de 1896. — 

Aquino e Castro, P. — Figueiredo Junior. — Americo Lobo. — Pindahyba de 

Mattos. — Lucio de Mendonça. — Pereira   Franco. — Ribeiro  de   

Almeida. — Macedo Soares. — Fui presente, Souza Martins. 

81 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, visto não estar 

devidamente provada a allegada 

menoridade do peticionario. 

N. 195. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão, 

em que é peticionario Paulino José Tavares, e attendendo ao que dos autos 

consta, e que a circumstancia da allegada menoridade não está provada na 

forma prescripta no art. 74, § 3.º, da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, 

accordam em negar provimento ao recurso, para confirmar a sentença do 

fls. 72 e 73; condemnado o peticionario nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 23 de novembro de 1896 — Aquino 

e Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Pereira Franco. — Pindahyba de 

Mattos. — Ribeiro de Almeida. — Macedo Soares. — Figueiredo Junior, 

vencido. Votei pela condemnação do impetrante no gráo minimo do art. 

303 do Codigo Penal, visto estar provada a sua menoridade com a 

certidão a fl. 17, cujo valor juridico como documento authentico não 

depende de homologação, parecendo-me por isso, inapplicavel ao caso o 

art. 74, § 3.º, da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894. — Americo Lobo, 

conforme com o voto precedente. — Fui presente, Souza Martins. 
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82 

É reformada a sentença e julgado 

procedente o pedido de revisão do 

processo criminal, visto não ter sido 

imposta a pena legal, em face das 

respostas do Jury aos quesitos que lhe 

foram apresentados. Applicação da 

pena devida. 

N. 153. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que o 

réo Honorio Machado pede revisão do seu processo no qual foi 

condemnado, em consequencia de homicidio praticado na pessoa de Oscar 

Cerqueira Goulart, na noite de 2 de novembro de 1894, por decisão do 

jury da cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, a 12 annos de 

prisão cellular, convertida em 14 annos de prisão simples, gráo minimo do 

art. 294, § 1.º, do Codigo Penal, sentença que passou em julgado; 

Considerando que dos mesmos autos se verifica ter o jury 

negado as circumstancias aggravantes dos §§ 7.º e 8.º do art. 39 do dito 

Codigo, isto é, que não foi o crime praticado com surpreza e nem o 

precedeu emboscada. 

Considerando que, não reconhecidas estas circumstancias, e 

nenhuma outra das que levam o crime ao § 1.º do dito art. 294, só podia 

ser o réo condemnado na penalidade do § 2.º do mesmo artigo, e no gráo 

minimo, por não haver, pelas respostas do Jury, circumstancia alguma 

aggravante, mas sim attenuantes, reformam a sentença condemnatoria 

para applicar ao réo Honorio Machado, de conformidade com o seu pedido 

no requerimento inicial, a pena de seis annos de prisão cellular, convertida 

em sete annos de prisão simples, nos termos do art. 409 do citado Codigo 

Penal e custas. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

412

Supremo Tribunal Federal, 5 de dezembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Americo Lobo. — H. do Espirito 

Santo. — Lucio de Mendonça. — Pereira Franco. — Macedo Soares. —

Ribeiro de Almeida. — Figueiredo Junior. — Bernardino Ferreira. — José 

Hygino. — Foi presente, Souza Martins. 

83 

É confirmada a sentença pela 

improcedencia do pedido de revisão do 

processo criminal, quando não se prova 

a injustiça da decisão do Jury, e é 

conforme á Lei a sentença 

condemnatoria. 

N. 144. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que o 

réo Antonio Amador Pinheiro pede revisão do processo a que respondeu e 

em que foi condemnado por crime de roubo, em virtude de decisão do 

Jury da comarca de Pouso Alto, Estado de Minas Geraes, a seis annos e 

seis mezes de prisão cellular e na multa de 16% do valor roubado, 

convertido em sete annos e um mez de prisão simples e multa, gráo sub-

maximo do art. 356, combinado com o art. 363 e art. 409 do Codigo 

Penal, sentença que passou em julgado; 

Considerando, que não procede a allegação do réo de ser a 

decisão do Jury contraria á evidencia dos autos, na ausencia absoluta de 

documento ou argumento em que se funde tal allegação, sendo, em 

contrario, completa e robusta a prova, que os autos fornecem, de sua 

culpabilidade, e conforme á lei a sentença condemnatoria; confirmam a 

mesma sentença, e pague o réo as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de dezembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco. — Lucio de 

Mendonça. — Macedo Soares. — Americo Lobo. — Figueiredo Junior. — H. 
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do Espirito Santo. — Ribeiro de Almeida. — José Hygino. — Bernardino 

Ferreira. — Foi presente, Souza Martins. 

84 

Applicação do Codigo Penal da Armada. 

É confirmada a sentença proferida pelo 

Supremo Tibonal Militar, condemnando 

o recorrente como incurso no art. 113 

do Cod. Penal da Armada, lei 

subsidiaria dos artigos de guerra do 

Regul. de 1763, vistos os fundamentos 

da mesma sentença e a prova dos 

autos. 

N. 163. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, em que é impetrante o Alferes João Baptista Pereira 

Mendes, transferido do 2.º Batalhão de Infanteria do Exercito, estacionado 

no Estado do Ceará, para o 18.º Batalhão da mesma arma, aquartelado 

em Santa Anna do Livramento, no Estado do Rio grande do Sul: negando 

provimento ao recurso de revisão interposto, confirmam a sentença 

recorrida por seus fundamentos e provas dos autos. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de dezembro de 1896. — Aquino 

e Castro, P. — Bernardino Ferreira, — Ribeiro de Almeida. — Pereira 

Franco. — Macedo Soares. — Figueiredo Junior. — Americo Lobo.  — H. do 

Espirito Santo. — Lucio de Mendonça. — Pindahyba de Mattos. — José 

Hygino. — Fui presente, Souza Martins. 

85 

É reformada a sentença condemnatoria 

do Supremo Tribunal Militar e 

restaurada a absolutoria do Conselho 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

414

de Guerra, visto que o facto de que se 

trata nos autos não constitue o crime 

de uso de documento falsificado, 

porque foi condemnado o recorrente. 

N. 204. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

que Antonio Francisco Carneiro Monteiro, capitão do quadro extra-

numerario de artilheria, interpõe da sentença a fl. 147, na qual o Supremo 

Tribunal Militar, revogando a absolvição proferida unanimemente pelo 

Conselho de Guerra, condemnou o recorrente a 6 mezes de prisão, na 

forma do art. 22 dos de guerra, combinado com o art. 179 in fine do 

Codigo Penal da Armada, por ter elle, ainda que debalde, exbibido na 

Escola Polytechnica, para matricular-se no curso de Engenheiros 

Geographos, o attestado subscripto pelo commandante da Escola Militar 

desta cidade, cuja cópia se vê á fl. 54, e em cujo texto se augmentaram, 

com offensa de seu verdadeiro sentido, as palavras terminativas: pelo 

Regulamento de 12 de abril de 1890; 

Considerando que o attestado obtido pelo recorrente o anno 

passado, quando elle regia, na qualidade de auxiliar do ensino theorico da 

referida Escola Militar, a aula de geometria descriptiva, por isso mesmo 

que encerra a reticencia da data da approvação, não se póde julgar 

alterado pelo sobredito additamento, porquanto, se diz a sua periphrase 

ter o recorrente exame das diversas partes da materia que constitue a 

aula de ambos os periodos do primeiro anno do curso Geral, isto é, o 

estudo completo de geometria descriptiva, succede que essa aula é assim 

especificada ou determinada, não pelo Decreto n. 5529 de 17 da janeiro 

de 1874, mas precisamente pelo Decreto n. 330 de 12 da abril de 1890; 

Considerando, outrosim, que o mesmo attestado era e é 

absolutamente inefficaz para supprir o certificado de exame, prescripto 

como condição de matricula em qualquer dos cursos da Escola 

Polytechnica (Decreto n. 5600 de 25 de abril de 1874, arts. 44 e 46, n. 
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330 de 12 de abril de 1890, arts. 41 e 49, n. 1073 de 22 de novembro do 

mesmo anno, arts. 62 e 64, n. 1159 de 3 de dezembro de 1892, arts. 

181, 183, 185 e 186 e n. 1264 de 11 de fevereiro de 1893, tabella b, § 

5.º, n. 8.º); 

Considerando, finalmente, que, em vista da manifesta 

incompetencia do commandante para dar prova de approvações obtidas 

na Escola Militar, o attestado incriminado, mero documento gracioso, de fé 

nulla e de nullos effeitos, não constitue o papel official previsto no art. 178 

do Codigo Penal da Armada, a que é virtualmente remissivo o final do 

artigo immediatamente seguinte: 

O Supremo Tribunal Federal dá provimento á presente revisão, 

reforma a decisão recorrida, e restaurando o anterior julgamento do 

Conselho de Guerra a fl. 146, absolve o recorrente da aecusação que lhe 

foi intentada; custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 16 de dezembro de 1896. — Aquino 

e Castro, presidente. — Americo Lobo. — Pereira Franco. — Macedo 

Soares. — Bernardino Ferreira, vencido. — Pindahyba de Mattos, vencido, 

por ter votado pela confirmação da sentença do Supremo Tribunal Militar. 

— Figueiredo Junior, vencido. Embora pela ambiguidade da subordinação 

grammatical, possa a clausula final — pelo Regulamento de 12 de abril de 

1890 —accrescentada a mando do réo pelo amanuense Amaral no 

attestado do General Commandante da Escola Militar, prestar-se á 

intelligencia que pretende aquelle dar-lhe no interesse da sua defeza, não 

é entretanto essa a que naturalmente acode a um espirito desprevenido, 

mas, antes, a que, ligando a dita clausula á proposição antecedente 

relativa á approvação do réo, leva a enxergar no attestado a affirmação 

de ter sido este approvado na conformidade do citado Regulamento. 

Ora, se tal affirmação não se continha no attestado, quando o 

assignara o Commandante, como aliás bem o demonstra o proprio réo, é 

obvio que aquelle accrescimo alterou-lhe o sentido, attribuindo-lhe outro, 
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ou, quando menos, tornando-o, pela notada ambiguidade, susceptivel de 

outro, e este, consoante ao fim visado pelo réo: — a matricula no curso 

de engenheiros geographos da Escola Polytechnica, matricula para a qual 

era indispensavel a habilitação cuja prova o réo buscou fazer com o 

attestado alterado. Eis ahi pois realisados dous dos requesitos 

elementares do crime de falsidade: a alteração da verdade e o animo de 

prejudicar. 

Quanto ao terceiro elemento, —a possibilidade de prejuizo, —

me parece tambem fóra de duvida; porquanto, sem embargo de ser a 

certidão do exame o meio regular de provar a habilitação, official nas 

disciplinas escolares, nem por isso ficava excluida a possibilidade ou 

eventualidade de acceitar a Escola Polytechnica como supplelivo da 

certidão o attestado do Commandante da Escola Militar, onde se dizia 

obtida a approvação, já pela respeitabilidade inherente á alta auctoridade 

do attestante, já pela circumstancia particular, allegada pelo candidato 

como justificativa do attestado, de ser elle então o secretario da Escola 

Militar e não lhe ser licito nesta qualidade certificar em favor de si proprio; 

e que tal hypothese se podia verificar no caso vertente, conseguindo o réo 

provavelmente com o dito attestado a desejada matricula, se não fora a 

circuinstancia de haver um lente, commum ás duas escolas, assegurado 

não ter o réo o exame allegado pelo regulamento de 1890 (testemunha a 

fl. 58 v.), mostra-o o facto, constante dos autos, de haver o director da 

Escola Polytechnica, longe de repettir in limine o attestado como 

documento inidoneo, mandado-o sujeitar á apreciação da commissão de 

confronto, para verificar, na fórma da lei, a paridade do programma de 

ensino das duas escolas, relativamente á materia em questão. 

Nestes termos, claro é haver o réo incidido no art. 178, § 5.º, 

combinado com o art. 14, § 2.º, do Cod. Penal da Armada. Tendo-o porém 

o Supremo Tribunal Militar julgado incurso no art. 179 do citado Cod., pelo 

simples uso do attestado falsificado, e não podendo na revisão dos 

processos criminaes ser aggravada a pena ao condemnado, votei pela 
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condemnação do réo neste ultimo artigo, reformando porém a sentença 

revista para impor a pena no gráo médio, visto não se verificar, por um 

lado, a circumstancia do abuso de confiança, reconhecida pela dita 

sentença ou outra alguma aggravante, nem, por outro, qualquer 

circumstancia attenuante. — H. do Espirito Santo. — Lucio de Mendonça. 

— José Hygino. — Ribeiro de Almeida, vencido. — Foi presente o Sr. 

Ministro Procurador Geral da Republica. 

86 

É reformada a sentença e absolvido o 

réo condemnado como cumplice do 

crime de homicidio. Não se dá 

cumplicidade criminal quando o 

concurso que a constitue não é 

prestado dolosamente, isto é, com 

sciencia e consciencia do crime. 

N. 200. — Vistos, expostos e relatados estes autos de revisão 

criminal, em que é recorrente Amim Matar, condemnado pelo jury da 

cidade de S. Paulo na pena do médio do artigo 294, § 2.º, combinado com 

o artigo 21, § 2.º, do Codigo Penal e reformada a sentença pelo Superior 

Tribunal de Justiça daquelle Estado para ser o réo condemnado na pena, 

entre o gráo médio e o minimo do mesmo artigo 294, § 2.º, com 

referencia ao artigo 21, §  2.º:  dão provimento ao presente  recurso 

para,  reformando a sentença recorrida, absolver o recorrente da acção 

intentada, attentá a evidencia dos autos; porquanto, delles mostra-se de 

um modo indubitavel que o réo Cahim Aded aproveitou-se de um conflicto 

occasional entre o recorrente e José Gluchman para ferir a este com um 

golpe de punhal, desfechado por detrás, não tendo precedido accordo 

entre o recorrente e Aded, nem tendo mesmo o recorrente conhecimento 

da resolução inopinadamente tomada pelo auctor do homicidio, durante o 

mesmo conflicto. Nenhuma responsabilidade criminal póde, nestas 
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condições, caber ao recorrente, visto como não se pode dar cumplicidade 

criminal, sinão quando o concurso que a constitue é prestado 

dolosamente, isto é, com sciencia e consciencia do crime para o qual a 

assistencia é prestada. A propria sentença recorrida, reconhecendo que a 

favor do recorrente prevalecia a attenuante de menos pleno conhecimento 

do mal e da intenção indirecta de o praticar, implicitamente reconhece a 

ausencia de cumplicidade, já que esta não póde ser meramente culposa, 

mas caracterisa-se sempre por um concurso prestado scienter et libenter. 

Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 3 de fevereiro de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — José Hygino. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco. — 

Macedo Soares. — Americo Lobo. — H. do Espirito Santo. — Manoel 

Murtinho. — João Pedro. — João Barbalho. — Bernardino Ferreira. —

Figueiredo Junior. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

87 

Procedencia do recurso de revisão, 

sendo absolvido o recorrente, juiz de 

direito da comarca do Rio Grande, da 

condemnação que soffreu, pelo facto 

de ter, como presidente do jury, 

deixado de executar uma lei estadoal, 

por julgal-a inconstitucional, na parto 

relativa á recusa de jurados e voto 

descoberto, visto não constituir esse 

facto excesso dos limites das funcções 

proprias do emprego. 

Requisições do Procurador Geral da 

Republica. 
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N. 215. — Vistos, relatados e discutidos os autos de revisão 

crime, em que é recorrente o bacharel Alcides de Mendonça Lima, juiz da 

comarca do Rio Grande, condemnado pelo Superior Tribunal do Estado do 

Rio Grande do Sul: 

Examinadas e discutidas as seguintes requisições do 

procurador gerai da Republica: 

1.ª, que seja absolvido o recorrente; 

2.ª, que seja declarado incorrecto o seu procedimento, isto é, 

ter havido, da sua parte, infracção material da lei; 

Considerando: 

Que o recorrente foi condemnado a nove mezes de suspensão 

do cargo, como incurso no gráo médio do art. 226 do Codigo Penal, que 

dispõe: “exceder os limites das funcções proprias do emprego”; 

Que o facto imputado ao recorrente, e que deu lugar á 

condemnação, é ter o recorrente, como presidente do jury da cidade do 

Rio Grande, deixado de executar, por julgal-a inconstitucional, a lei 

estadoal n. 10 de 10 de dezembro de 4895, na parte relativa à recusa de 

jurados e voto descoberto; 

Que esse facto não constitue excesso dos limites das funcções 

proprias do cargo do recorrente, porquanto, os juizes estadoaes, como os 

federaes, teem faculdade para, no exercicio das suas funcções, deixar de 

appiicar as leis inconstitucionaes, como é expresso na Constituição da 

Republica, art. 59, n. 3, lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 13, § 

10, e na mesma lei Rio-Grandense, de 16 de dezembro de 1893, art. 8.º; 

faculdade que presuppõe a competencia para apreciarem a 

inconstitucionalidade e declararem-na para aquelle effeito; 
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Que portanto o recorrente, declarando nulla, em parte, por 

inconstitucional, a citada lei Rio-Grandense, e deixando de applical-a, não 

excedeu os limites das funcções do seu cargo; pelo contrario, exerceu-as 

regularmente; 

Que esta conclusão a favor do recorrente, não depende de 

decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da 

mesma lei Rio-Grandense, visto que, si por este tribunal fosse ella julgada 

constitucional, ficaria estabelecido que o recorrente errou na sua 

apreciação, mas não delinquiu; 

Que não póde ter lugar a desclassificação do facto para o art. 

207, § 1.º, do Codigo Penal, porque falta o elemento subjectivo do crime 

ahi definido — affeição, odio, contemplação ou interesse: circumstancias 

que não podem prevalecer sem prova sufficiente, não bastando a 

presumpção derivada de divergencia politica entre o recorrente e o 

presidente do Estado do Rio Grande do Sul; nem é licito a desclassificação 

do facto, quando importa pena maior, á vista da Constituição da 

Republica, art. 81, § 2.º; decreto n. 848 de 11 de outubro de 1890, art. 

9.º, n. 3, § 2.º; lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 74, § 7.º: 

Accordão, sem entrar na apreciação da inconstitucionalidade 

da lei Rio-Grandense, em dar provimento ao recurso, para absolverem, 

como absolvem, o recorrente, e em julgar improcedente a segunda 

requisição do procurador geral da Republica; pagas as custas pela 

Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. 

Supremo Tribunal Federal, 10 de fevereiro de 1897. — Aquino 

e Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — João Barbalho. — Americo Lobo: 

Votando de accordo com as conclusões desta sentença, ora compendio o 

que disse durante o julgamento acerca da constitucionalidade da lei do 

Estado do Rio Grande do Sul, cuja inexecução motivou o processo do 

recorrente. 
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Reformado pela lei de 10 de junho de 1835, que entregou ao 

arbitrio dos senhores, sem nenhum appello, a vida dos escravos 

accusados da autoria de crimes alli previstos, mutilado radicalmente pela 

lei n. 261 de 3 de dezembro de 1841, que, instituindo o caviloso resumo 

de debates, aboliu o grande jury de accusação, baluarte da liberdade 

individual prescripto na emenda 5.ª da Constituição dos Estados Unidos, e 

conferiu ao juiz de direito o poder exorbitante de anniquilar as decisões 

dos juizes de facto por meio da famosa appellação ex-officio e espoliado 

successivameote pelo decreto n. 362 de 2 de julho de 1850, e pelas leis n. 

581 de 4 de setembro do mesmo anno, e n. 1090 de 1 de setembro de 

1860, que attribuiram a outros juizes e tribunaes o conhecimento de 

delictos communs, — o jury, tal qual o encontrou a Republica, era uma 

instituição em ruinas, que a Constituição no art. 72, § 31, mandou 

melhorar, eis que a manteve no crime, com exclusão do civel, onde 

jamais funccionára, a despeito da terminante disposição do art. 151 da 

carta de 25 de março de 1824. No texto do § 31 do art. 72 da 

Constituição Federal encontra-se delegada solemnemente a todos os 

cidadãos no goso de seus direitos politicos a funcção de juiz de facto, e, 

pois, o respectivo exercicio não deve nem póde ser tolhido ou subtrahido 

a arbitrio das partes, ou, melhor, de seus patronos, visto que, em quasi 

sua generalidade, os réos submettidos a julgamento são pessoas 

desconhecidas para os juizes. 

O citado artigo constitucional abolia, nos §§ 20 e 21, as penas 

de morte, de galés e de banimento judicial, e de accordo com os principios 

humanitarios consagrados no decreto n. 847 de 11 de outubro de 1890, 

novo codigo penal, no art. 44, proscreveu as penas perpetuas. Nestes 

termos, não se justifica mais a sobrevivencia da recusa peremptoria que, 

na lição de Blackstone, constitue um privilegio concedido aos infelizes 

accusados de crimes capitaes, in favore vitae. Contra as injustas 

condemnações o legislador constituinte abriu o largo portico da revisão 

creada no art. 81, revisão que póde ser requerida tanto pelo sentenciado, 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

422

quanto por qualquer do povo, e, até ex-officio, pelo procurador geral da 

Republica. 

Conforme se arguiu, mais de uma vez, no acto do julgamento, 

o escrutinio secreto do conselho de jurados, é incompativel com a 

unanimidade de suas decisões, tal qual é exigida na Inglaterra; mais 

incompativel é elle ainda com o § 12 in fine do mesmo art. 72, que, 

probibindo o anonymato na imprensa, virtualmente o condemna nos 

juizos e tribunaes. De feito, si o escriptor se descobre quando critica actos 

de administração ou simplesmente denuncia abusos ou crimes, não se 

comprehende como se esconda á sombra do mysterio o juiz que impõe 

penas restrictivas da liberdade individual ou de outros direitos. — Manoel 

Murtinho. Votei tambem pela absolvição do peticionario, declarando, 

porém, considerar erronea sua opinião sobre a inconstitucionalidade da lei 

do Rio Grande do Sul n. 10, de 16 de dezembro de 1895, na parte em 

que, ao organisar o jury naquelle Estado, abolia as recusações 

peremptorias e tornou descoberto o voto dos jurados, visto me parecerem 

taes disposições perfeitamente compativeis com o art. 72, § 31 da 

Constituição Federal, por não affectarem a essencia da instituição do jury. 

— João Pedro. — H. do Espirito Santo, vencido: Apezar de ter a sentença 

recorrida classificado mal o crime, como dos autos se evidencia, e assim o 

disse positivamente o accordão, pois, na hypothese sujeita, é indubitavel 

que o recorrente procedeu contra litteral disposição de lei, art. 207 do 

Codigo Criminal, fui levado a confirmal-a em razão de não ser permittido, 

no recurso de revisão, aggravar a pena imposta ao condemnado. 

Annullar-se o julgamento seria a decisão mais consentanea aos principios 

de direito. — José Hygino: votei pela absolvição do recorrente, fundando-

me nas seguintes razões: 

Trata-se de saber si o recorrente commetteu um excesso de 

poder, deixando de applicar a lei Rio-Grandense de 16 de dezembro de 

1895, que reorganisou o jury. A constitucionalidade da lei é, pois, a 

questão capital, porquanto, si essa lei não é constitucional, falta o 
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elemento material do delicto, e, quando este falta, é inutil ou, melhor, não 

tem sentido investigar si se deu o elemento subjectivo (culpa). 

Ora, a lei Rio-Grandense de que se trata é inconstitucional, 

tanto por sua materia como quanto á sua forma e origem. Por sua 

materia, porque não se conforma com o art. 72, § 31, da Constituição 

Federal, que declara mantida a instituição do Jury e, consequentemente, 

mantida esta instituição com todas as suas bases e condições essenciaes 

de existencia, tal como se achava admittida na nossa legislação, vigente 

ao tempo da promulgação da mesma Constituição. Entre essas bases 

figuram, tanto o sigilo do voto, que é a suprema garantia da 

independencia do jurado, como as recusações não motivadas, que são a 

suprema garantia da imparcialidade de um tribunal popular, qual o jury; e 

assim se tem entendido em todos os paizes da Europa e da America, cujo 

jury tem por modelo e typo immediato o jury do Codigo do Processo 

Criminal Francez. Esta dupla base do jury foi suprimida pela lei Rio-

Grandense. Quanto á sua forma e origem, porque a lei em questão 

emanou exclusivamente do governador do Rio Grande do Sul, sem 

cooperação do Congresso daquelle Estado. 

Segando o art. 63 da Constituição Federal, os Estados se 

regem pelas constituições e leis que adoptarem, respeitados os principios 

constitucionaes da União. Evidentemente pertencem ao numero desses 

principios o regimen representativo e a divisão de poderes (arts. 1.º e 45 

da Constituição Federal.) Não é licito a um Estado adoptar outro regimen 

que não o representativo, caracterisado pela existencia de uma assembléa 

legislativa, oriunda do voto popular, nem fundar-se sobre outra base que 

não a divisão de poderes. A constituição Rio-Grandense, porém, assenta 

sobre a confusão de poderes, reunindo nas mãos do governador do Estado 

o poder legislativo e o poder executivo. 

Consequentemente, a lei Rio-Grandense de 16 de dezembro 

de 1895, tendo por unico factor legislativo o governador do Estado, 
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incorre no vicio de inconstitucionalidade e não póde ter validade. — 

Pereira Franco. O meu voto absolvendo o recorrente fundou-se nas 

mesmas razões expostas pelo Sr. ministro José Hygino. — Figueiredo 

Junior: De accordo com o voto do Sr. Ministro José Hygino, na parte em 

que, considerando questão capital, por entender com o elemento material 

do delicto, a constitucionalidade da lei por cuja inexecução foi accusado o 

recorrente, julga inconstitucional a dita lei, no seu todo, por emanar do 

chefe do governo, investido, pela Constituição do Estado, das funcções 

legislativas, com flagrante violação dos arts. 15 e 63 da Constituição 

Federal. — Bernardino Ferreira. Votei pela absolvição do impetrante, mas 

somente pela poderosa razão, deduzida do disposto no art. 24 do Codigo 

Penal, de não ter presidido intenção criminosa no acto de jurisdicção pelo 

qual foi accusado e condemnado o mesmo impetrante. 

Si é ou não constitucional a lei estadoal, contra cuja execução 

se pronunciou o impetrante, como presidente do jury, entendo que não 

póde ser discutida e decidida tão importante e grave questão, no 

julgamento summario de simples revisão criminal. 

Pela natureza especial deste recurso, creado exclusivamente, 

na prrase constitucional, em beneficio unico do réo condemnado, a 

funcção do Supremo Tribunal deve necessariamente se adstringir á 

confirmação da culpabilidade ou ao reconhecimento da innocencia do 

sentenciado nos casos que segundo o art. 81, § 1.º, da Constituição 

Federal, foram especificados em lei, e que pelo art. 9, n. 3, do decreto n. 

848 de 11 de outubro de 1890, são: pena contraria a direito ou a prova 

dos autos ou nullidade do processo. Sendo assim, é obvio que não se 

póde dilatar a esphera da jurisdicção federal para abranger um caso não 

previsto em lei; tanto mais quanto, gravitando a questão sobre a 

contestação da validade de uma lei estadoal em face da Constituição, o 

sen conhecimento só póde ser devolvido ao Supremo Tribunal por via de 

recurso extraordinario. 
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Com effeito, a Constituição Federal assim se exprime em o art. 

59, n. 3, § 1.º, letra b:  

“Das sentenças das justiças dos Estados, em ultima 
instancia, haverá recurso para o Supremo Tribunal: quando 
se contestar a validade de leis ou de actos dos governos dos 
Estados, em face da Constituição, ou das leis federaes, e a 
decisão do Tribunal do Estado considerar validos esses actos 
ou essas leis impuguadas.” 

Portanto, a doutrina que se pretende sustentar de que em 

processo de revisão crime, póde conhecer-se da validade de uma lei 

estadoal, encontra em nossa lei organica natural e invencivel obstaculo. 

Nem se diga que o mencionado dispositivo soffre limitação 

quando se trata de leis criminaes, pois que, tendo elle a mais completa 

explicação na indole do nosso systema federativo, que não permitte que 

os Estados possam ser colhidos de surpreza em assumpto que lhes affecta 

directamente a sua autonomia, como seja a decretação da nullidade de 

uma sua lei, é claro que desfarte não procede a distracção que se quiz 

fazer e sem o minimo apoio na lei institucional. 

Procura-se tambem basear a doutrina ex-adverso no § 10 do 

art. 13 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, que assim preceitua:  

“Os juizes e tribunaes apreciarão a validade das leis e 
regulamentos e deixarão de applicar aos casos occorrentes 
as leis manifestamente inconstitucionaes e os regulamentos 
manifestamente incompativeis com as leis ou com a 
Constituição.” 

É de ver que semelhante regra não tem applicação á especie 

vertente. Esse paragrapho está intimamente ligado e dependente do art. 

13, que estatue: “Os juizes e tribunaes federaes processarão e julgaram 

as causas que se fundarem na lesão de direitos individuaes por actos ou 

decisões das auctoridades administrativas da União.” Consequentemente, 

desapparece este argumento deante da seguinte consideração: não se 

trata de actos ou decisões das auctoridades administrativas da União, mas 
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pura e simplesmente da contestação da validade da lei estadoal do Rio 

Grande do Sul, que organisou a sua justiça criminal. 

Mas, dir-se-ha, nestes termos, como desmembrar da decisão 

que vae proferir o tribunal a questão da inconstitucionalidade da lei? 

Perfeitamente: uma vez que o impetrante não interpoz o recurso 

extraordinario da sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça do 

seu Estado; e attendendo-se a natureza do processo de revisão crime, por 

elle escolhido, evidentemente que as razões que exhibe em justificação á 

resistencia que offereceu á lei impuguada, só podem servir para salientar 

a boa fé, isto é, a ausencia de intenção culposa, em o seu procedimento. 

Sobrelevando notar que a opinião que sustento não deixa ao 

desamparo os direitos daquelle que, em seu conceito, se julgar 

condemnado por um jury inconstitucional: porquanto, dada essa 

emergencia, elle póde e deve contestar perante os tribunaes estadoaes, 

em face da Constituição, a validade dessa lei que organisou o jury e o 

modo do seu julgamento, usando, depois de proferida sentença em ultima 

instancia, do recurso extraordinario que lhe serve de protecção e garantia. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

88 

Procedencia do pedido de revisão. É 

reformada a sentença condemnatoria, 

para que prevaleça a absolutoria 

proferida em 1.ª instancia em favor do 

peticionario, visto já ter esta passado 

em julgado, quando foi interposta a 

appellação por meio da qual foi o 

peticionario condemnado. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

427

N. 138. — Vistos, relatados e expostos estes autos de revisão 

impetrada por Arthur de Souza Rubim, do processo de injurias verbaes 

contra si instaurado pelo bacharel Emygdio Gonçalves Pedreira, perante o 

supplente do juiz de direito do termo de S. José dos Mattões, sede da 

comarca do mesmo nome, do Estado do Maranhão, processo no qual, 

depois de despronunciado pelo referido supplente (fl. 27), foi o impetrante 

condemnado em 2.ª instancia pelo juiz de direito da comarca á pena do 

art. 319, § 3.º, do Codigo Penal e no gráo maximo, sem indicação de 

nenhuma circumstancia aggravante (fl. 46): 

Considerando que a sentença á fl. 27 é substancialmente uma 

sentença de absolvição, não obstante o erro de linguagem do juiz illetrado 

que ai proferia, dizendo despronundar o réo; porquanto, terminado como 

estava o processo, era o julgamento definitivo que lhe competia então 

proferir, nos termos da lei maranhense n. 19 de 15 de outubro de 1892 

(art. 38, combinado com o art. 32, 2.ª parte, § 1.º e art. 85), visto tratar-

se de um caso da jurisdicção correccional, commettida em 1.ª Instancia 

aos supplentes dos juizes de direito nos termos sedes de comarca, e em 

que não ha despacho de pronuncia (cit. lei, arts. 1.º, n. 3, 38, 77 e 78); e 

assim o entendeu o juiz de direito, conhecendo da appellação do queixoso, 

admissivel no caso de tal julgamento e não no de pronuncia ou não 

pronuncia (cit. lei, art. 37, §§ 1.º e 2.º): 

Considerando que, ainda quando se admittam as duvidas 

levantadas pelo auctor a respeito da intimação da sentença absolutoria do 

réo, proferida e publicada a 23 de Agosto de 1805, não é menos certo que 

a 30 do dito mez já o auctor tinha della sciencia, como se prova com o 

instrumento de procuração por elle passada nessa data, em S. José dos 

Mattões, e onde declara o outorgante constituir os dous procuradores que 

nomeia “especialmente para appellarem da sentença proferida contra si 

no processo de crime de injurias verbaes intentado contra o cidadão 

Arthur de Souza Rubim”  (fl. 32 v.); 
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Considerando que, em taes condições, desde muito havia passado 

em julgado a sentença de 1.ª instancia, quando a 5 de novembro do mesmo 

anno, um dos procuradores do auctor recorreu ao singular expediente de 

requerer a sua propria intimação para sciencia da referida sentença, a pretexto 

de não ter sido feita até então ao seu constituinte (fl. 31); 

Considerando que a intimação, assim pedida e a 8 de novembro 

effectuada em cumprimento de despacho do juiz de direito (fl. 33), não podia 

abrir nova instancia para uma causa finda por sentença já irretractavel; 

Considerando, portanto, que não mais podendo admittir-se a 

appellação que no dia 9 do dito mez interpoz o auctor para o juiz de 

direito pelo termo de fl. 34, nullo é o mencionado termo, bem como todo 

o processado em 2.ª instancia por virtude de tal appellação: 

Accordão assim julgal-o, para o fim de mandar que prevaleça 

a sentença proferida a favor do impetrante, pelo juiz da 1.ª instancia; 

pagas as custas pelo auctor decahido. 

Supremo Tribunal Federal, 17 de fevereiro de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Figueiredo Junior. — João Barbalho. — Manoel Murtinho. — 

João Pedro. — Ribeiro de Almeida. — Americo Lobo: dei provimento a esta 

revisão, por virtude da compensação estabelecida no art. 322 do Codigo 

Penal. — José Hygino. — Bernardino Ferreira. — H. do Espirito Santo: votei 

por alguns fundamentos do accordão. — Macedo Soares. — Pereira Franco. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

89 

Improcedencia do pedido de revisão, 

no caso de condemnação no maximo 

do art. 268 combinado com art. 373, n. 

2, do Codigo Penal, estando o crime 

provado e havendo sido aggravado 
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com o concurso da circamstancia 

prevista no art. 41, § 3.º, do mesmo 

codigo. 

N. 205. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso 

interposto por José Mathias Barbosa, da sentença de fl. 21 v., na qual o 

juiz de direito da comarca de Juiz de Fora, em conformidade com a 

decisão do jury o condemnára no maximo do art. 268 combinado com o 

art. 273, n. 2, do Codigo Penal, sentença confirmada pelo Tribunal de 

Relação do Estado de Minas Geraes, cujo accordão declarou a obrigação 

em que está o recorrente de dotar a offendida: 

Considerando que, mostrando-se do ventre dos autos o 

estupro commettido pelo recorrente, o qual confessa, no seu 

requerimento de revisão, esse crime, que, conforme os arts. 268 e 269 do 

Codigo Penal, póde ser perpetrado contra mulher de qualquer idade, quer 

seja honesta, quer seja prostituta, aggrava-se com o concurso da 

circumstancia prevista no art. 41, § 3.º, do mesmo codigo, quando for 

virgem a offendida, como affirma o jury, de accordo com o auto de corpo 

de delicto, que era menina de 11 annos de idade, a quem o recorrente 

infligiu a extraordinaria ignominia de que os autos dão noticia: 

O Supremo Tribunal Federal, negando provimento á presente 

revisão, confirma a decisão recorrida; pagas as custas ex causa. 

Supremo Tribunal Federal, 17 de fevereiro de 1897. — Aquino 

e Castro, P. — Americo Lobo. — H. do Espirito Santo. — Figueiredo Junior: 

Reformei a sentença para reduzir a pena ao gráo médio, visto que a 

circumstancia do art. 41, § 3.º, reconhecida pelo jury, não póde na 

especie ser considerada aggravante, por ser elementar do delicto. — 

Manoel Murtinho; votei de accordo com o Sr. ministro Figueiredo Junior. 

— Pereira Franco. — João Barbalho. — Ribeiro de Almeida: de accordo 

com o Sr. ministro Figueiredo Junior. — Bernardino Ferreira. 
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Fui presente, Lucio de Mendonça. 

90 

Applicação do Codigo Penal da Armada 

de 1891, legislação subsidiaria dos 

artigos de guerra. Improcedencia do 

pedido de revisão da sentença 

condemnatoria do Supremo Tribunal 

Militar, julgando o peticionario incurso 

no gráo minimo do art. 166 do citado 

codigo. 

N. 202. — Vistos e relatados os autos de revisão criminal, em 

que é peticionario Olympio do Nascimento Araruna, alferes graduado, 

negam provimento ao recurso interposto, confirmada, assim, pelos seus 

fundamentos, a sentença á fl. 89, que condemnou o réo no gráo minimo 

do art. 166 do Codigo Penal da Armada. Pagas pelo peticionario as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 27 de fevereiro de 1897. — Aquino 

e Castro, P. — Macedo Soares: Tenho por inconstitucional o Codigo Penal 

da Armada, feito, promulgado e publicado em 7 de março de 1891 pelo 

Poder Executivo, depois de se achar já em vigor a Constituição Federal de 

24 de fevereiro do mesmo anno, a qual delimitou, em termos precisos, as 

funcções daquelle Poder em frente dos outros dous, o Legislativo e o 

Judiciario, orgãos todos tres da soberania nacional, harmonicos e 

independentes entre si (art. 15). Não levantei esta questão prejudicial, 

porque nella temos sido sempre vencidos, eu e mais dous ministros, Srs. 

Pereira Franco e José Hygino, que assim pensamos, por muitos accordãos, 

muitos e repetidos, do Supremo Tribunal Federal, considerando o Codigo 

Penal da Armada, de 1891, perfeitamente constitucional e em inteiro 

vigor, como o considera o Supremo Tribunal Militar. Houve, é certo, 

quebra dessa jurisprudencia em um caso unico, em que, por maioria 

occasional, vingou a opinião que defendemos; mas essa decisão não póde 
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certamente constituir, nem siquer significar o voto do tribunal. Renovar a 

questão era incidir no conceito do poeta latino: Nisi utile est quod facimus, 

stulta est gloria. Em meu conceito, sendo inconstitucional o codigo de 

1891, não podia ter suspendido, e muito menos conservar em suspensão 

indefinida o de 1890, feitora do Governo Provisorio da Republica, e que, 

como o codigo penal commum, a instituição do casamento civil, a reforma 

do codigo do commercio, no tocante ás fallencias e outros muitos decretos 

daquelle governo, fora approvado, confirmado e mantido pela Constituição 

Federal. E, pois, a lei applicavel á especie era o Codigo Penal da Armada 

de 1890. 

Mas este o tribunal considera revogado pelo posterior de 1891, 

visivelmente inconstitucional. Restava applicar á hypothese os artigos de 

guerra de 1763, o regimento do Conde de Lippe, que, para o caso, 

conferia aos tribunaes militares impor penas arbitrarias. Mas esse arbitrio 

não é concedido ao Supremo Tribunal Federal, nem á auctoridade ou juiz, 

ou tribunal algum, hoje que vigora no civil e no militar, a regra de direito: 

Nulla paena sine lege. Não podendo applicar os artigos de guerra, restava, 

como subsidiario, o codigo penal commum; mas a pena deste (art. 221) é 

mais grave. Ora, o Tribunal não póde, em gráo de revisão, aggravar as 

penas da sentença revista (Constituição Federal, art. 81, § 2.º). 

Em conclusão, excluido o codigo penal commum, ex-vi de 

disposição constitucional; excluidos os codigos penaes da armada, o de 

1890, ex-vi de decisões do Supremo Tribunal Federal, e o de 1891, ex-vi 

da minha opinião em face da Constituição Federal, só me restava 

confirmar a sentença do Supremo Tribunal Militar, como fundada, não no 

Codigo Penal da Armada de 1891, mas no arbitrio que lhe dão os artigos 

de guerra de 1763. Não concluirei sem affirmar que assim votei sob 

protesto, lançando a culpa Sobre o Poder Legislativo, que até hoje, desde 

1890, nada ainda resolveu sobre materia de tanto momento e tanta 

relevancia. — Manoel Mutiinho. — João Barbalho. — Pereira Franco, 

vencido: pois annullava a decisão recorrida, por ter-se fundado no Codigo 
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Penal da Armada de 7 de março de 1891, que julgo inconstitucional pelas 

razões expostas no principio do voto sopra do Sr. Ministro Macedo Soares. 

— João Pedro. — Ribeiro de Almeida. — Bernardino Ferreira. — Americo 

Lobo. Applico o Codigo Penal da Armada, mandado observar pelo decreto 

n. 18 de 7 de março de 1891, por ser o mesmo, excepto as modificações 

estabelecidas na Constituição de 24 de fevereiro, do dito anno, 

promulgado pelo decreto n.º 949 de 5 de novembro de 1890, o qual, 

como bem pondera o Snr. relator, não podia nem devia continuar a ficar 

indefinidamente suspenso. — H. do Espirito Santo. — José Hygino, 

vencido de accordo com o voto do Snr. ministro Pereira Franco. —

Pindahyba de Mattos. — Figueiredo Junior. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

91 

Applicação do Codigo Penal da Armada 

de 1891. Improcedencia do pedido de 

revisão da sentença condemnatoria 

proferida de conformidade com o 

mesmo codigo. 

N. 216. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é peticionario Julio Sampaio, alferes do 11.º regimento 

de cavallaria, negam provimento ao recurso interposto, confirmada assim 

a sentença á fl. 71 destes autos, pagas pelo peticionario as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 6 de março de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Figueiredo Junior. — H. do Espirito Santo. — João Pedro. —

Manoel Murtinho. — João Barbalho. — Ribeiro de Almeida. — Americo 

Lobo. — Bernardino Ferreira. — Pereira Franco, vencido. — Macedo 

Soares, vencido: Votei de accordo com os votos vencidos dos Srs. 

ministros do Supremo Tribunal Militar, constantes do accordão recorrido, 

fls. 72. v. — José Hygino. vencido. Votei no sentido de annullar-se a 
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sentença condemnatoria, por ter feito applicação do denominado Codigo 

Penal da Armada, que não tem fundamento na Constituição. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

92 

Procedencia do pedido de revisão. 

Nullidade do julgamento pela 

irregularidade das respostas do jury 

aos quesitos que lhe foram propostos. 

É o réo mandado a novo Jury. 

N. 201. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que 

Randolpho Joaquim Ferreira, condemnado por crime de homicidio á pena 

de 14 annos de prisão, em virtude de decisão do jury da cidade de 

Christina, Estado de Minas Geraes, pede revisão de seu processo para o 

fim de ser-lhe applicada a pena no gráo minimo, ou para ser declarado 

nullo o julgamento, por não ter o jury respondido detalhadamente aos 

quesitos de legitima defesa. 

O Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o jury, 

respondendo aos quesitos 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, e 7.º, que lhe foram 

propostos, se limitou à resposta negativa, com menção do numero de 

votos, sem repetir as palavras dos mesmos quesitos, como aliás preceitua 

o art. 379 do regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, julga nullo o 

processo do julgamento e manda que seja o requerente submettido a 

novo jury, com observancia de todas as prescripções legaes. Custas afinal. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de março de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos, tendo sustentado a improcedencia da 

nullidade, por ultimo votei por ella, para acquiescer á decisão da maioria. 

— Macedo Soares. — Ribeiro de Almeida. — Pereira Franco. — José 

Hygino. — H. do Espirito Santo, votei para que fosse minorada a pena do 
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recorrente, classificando-se no gráo minimo do art. 193 a pena, por 

achar-se evidentemente provado que fora o mesmo recorrente provocado 

pela victima do crime por que foi condemnado. — João Pedro. — Manoel 

Murtinho, votei de accordo com o Sr. ministro Herminio do Espirito Santo 

— Figueiredo Junior, de accordo com os votos supra. — Bernardino 

Ferreira. Fui presente, Lucio de Mendonça. 

93 

Conhece-se de novo pedido de revisão, 

embora verse sobre o mesmo 

assumpto do primeiro já indeferido 

pelo tribunal. É confirmada a sentença 

que condemnou o réo á pena de galés 

perpetuas, visto não se achar provado 

que fosse maior de 60 annos ao tempo 

da condemnação; não bastando para 

prova da idade a simples declaração 

feita ao ser interrogado perante o jury. 

Salvo o direito de pedir á auctoridade 

competente a conversão da pena, si já 

não houver sido convertida, nos termos 

da lei.  

N. 227. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que o 

réo David de Lemos Pinto, cumprindo na cadeia de Porto Alegre, Estado 

do Rio Grande do Sul, a sentença que o condemnou, por crime de 

homicidio, à pena de galés perpetuas, gráo maximo do art. 193 do antigo 

codigo criminal, pede reconsideração do accordão deste tribunal de 9 de 

setembro de 1896, que julgou improcedente o seu identico pedido de 

revisão: E não se vencendo a preliminar de não se conhecer do presente 

pedido, por versar sobre e mesmo assumpto do primeiro, já indeferido, 

julgam não proceder a allegada nullidade do julgamento pela razão de já 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

435

ser o requerente maior de 60 annos quando foi proferida aquella 

sentença, visto que não é prova de ter essa idade sua simples resposta no 

interrogatorio perante o jury, sem que jamais tivesse o requerente, em 

toda a marcha do seu processo, quer na primeira, quer na segunda 

instancia, e ainda por duas vezes perante este tribunal, exhibido 

documento algum que pudesse provar ser verdadeira aquella sua 

declaração de idade, que se não póde presumir nem acceitar por simples 

allegação. 

Assim, sem procedencia o pedido, e visto não ter ainda o 

requerente cumprido a pena, quando convertida, confirmam a sentença 

condemnatoria, salvo o direito de pedir ao tribunal que proferiu a ultima 

sentença a conversão daquella pena, si já não foi convertida, nos termos 

do paragrapho unico do art. 3.º do actual codigo penal. Pague o 

requerente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de março de 1897. — Aquino e 

Castro, V. — Pindahyba de Mattos. — Macedo Soares. — Ribeiro de 

Almeida, vencido na preliminar. — Pereira Franco. — José Hygino. — 

Bernardino Ferreira. — Manoel Murtinho. — H. do Espirito Santo, vencido 

na preliminar. — João Pedro, vencido na preliminar. — Figueiredo Junior. 

94 

Não se toma conhecimento do recurso, 

por não estar a petição assignada pelo 

recorrente, nem por outrem a seu 

rogo, ou como seu representante, e 

nem por qualquer do povo com o seu 

proprio nome, mas sim por terceiro, 

desconhecido, que serve-se do nome 

do recorrente. 
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N. 175. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é peticionario João Matheus da Silva: 

Considerando que a petição inicial não está assignada pelo réo 

recorrente, nem por outrem a seu rogo, ou como seu representante, nem 

ainda por qualquer do povo com o seu proprio nome, conforme permitte a 

Constituição, art. 81, e somente por terceiro, desconhecido, que serve-se 

do nome do réo: deixam de tomar conhecimento do recurso, pagas as 

custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de março de 1897.— Aquino e 

Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — João Pedro. — Macedo Soares. —

Manoel Murtinho. — João Barbalho. — Pindahyba de Mattos, vencido.—

José Hygino. — H. do Espirito Santo. — Bernardino Ferreira. — Pereira 

Franco. — Figueiredo Junior. — Americo Lobo, vencido pelos motivos com 

que fundamentei o voto proferido na revisão n. 220, em tudo semelhante 

a esta, salvo a seguinte differença: o recorrente não sabia ler e escrever, 

aos 7 de março de 1890, quando foi interrogado perante o jury, mas 

tendo sido conduzido para a cadeia de Ouro Preto, onde cumpre a 

sentença, lá poderia aprender a ler e escrever, porque nas prisões 

centraes de Minas ha aulas destinadas aos réos. 

Si fôra outra a decisão da preliminar, dera eu provimento á 

presente revisão para substituir a pena do gráo médio do art. 193 do 

antigo Codigo Criminal pela do sub-médio, e o fizera em vista das 

disposições litteraes dos arts. 3.º, 39, § 1.º e 62, § 2.º do Cod. Penal, 

porque, desapparecida a circumstancia aggravante da noite, por não ter 

sido procurada pelo recorrente para mais facilmente perpetrar o crime, só 

resta a do motivo reprovado, apenas affirmada por nove votos, sobre a 

qual prepondera a circumstancia attennante da menor idade do réo na 

occasião do delicto. 

Foi presente, Lucio de Mendonça. 
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95 

É inconstitucional a lei do Estado que, 

contra o disposto no art. 407, § 2.º n. 

1, do Codigo Penal, admitte acção 

publica no crime de furto; e assim 

tendo-se procedido na especie dos 

autos, é annullado em revisão o 

processo instaurado por denuncia do 

promotor publico. 

N. 209. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é recorrente o réo Evaristo Silva, condemnado pelo Jury 

da Comarca da Franca, Estado de S. Paulo, como incurso no gráo sub-

maximo das penas do art. 332 do Codigo Penal: 

Considerando que, procede a allegação de nullidade do 

processo, por ter sido iniciado em virtude de denuncia do promotor 

publico, incompetente para dal-a no crime de farto, attento o disposto no 

art. 407, § 2.º, n. 1, do Codigo Penal; 

Considerando que, essa nullidade subsiste, apezar da lei de S. 

Paulo n. 109 A, de 30 de setembro de 1892, que admitte o procedimento 

official no crime de que se trata; 

Considerando que, com effeito, a citada lei estadoal é 

inconstitucional, porquanto, ao Poder Legislativo dos Estados cabe somente 

legislar sobre o direito processual e não sobre as materias de direito 

criminal, propriamente dito, as quaes foram privativamente reservadas ao 

Poder Legislativo da União (Constituição Federal, art. 34, § 23); 

Considerando que, si a acção, como demanda, pertence ao 

direito processual, como direito de damandar em Juizo (jus persequendi) 

pertence ao direito denominado substantivo (direito material em 
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contraposição ao formal), segundo a distincção classica, igualmente 

admittida, que o legislador constituinte não podia ignorar, nem deixar de 

ter em vista ao traçar a linha divisoria entre a competencia legislativa da 

União e a dos Estados, em materia juridica; 

Considerando que, com essa distincção se harmonisam as 

disposições do art. 407 do Codigo Penal referentes ao direito de agitar a 

acção penal, e que, portanto, taes disposições não podem ser alteradas 

por leis estadoaes: 

Dão provimento ao presente recurso para julgar, como julgam, 

nullo todo o processo. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de março de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — José Hygino. — Pindahyba de Mattos. — João Pedro. — 

Ribeiro de Almeida. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. — 

Figueiredo Junior. — Americo Lobo, vencido. O Codigo Penal, promulgado 

antes da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, substituindo a queixa 

da parte offendida, forma ainda viva da vindicta particular, pela denuncia 

do ministerio publico, excluiu esta nos crimes de furto e damno, em que 

não haja prisão em flagrante, e nos crimes previstos nos arts. 266 — 271, 

salvo as excepções do art. 274, assim como nos dos arts. 279, 285 e 315 

— 320, a que poderia accrescentar o do art. 267 in fine. Si a reforma em 

si foi boa, outro tanto não affirmo em relação ás excepções postas, uma 

das quaes, a do art. 279, § 2.º, está acima de toda e qualquer duvida por 

não existir adulterio desde que assinta o conjuge-leso. Sobreleva a 

impossibilidade do filho, substituido ou sonegado pela mãe, dar queixa 

contra ella, até a idade de quatro annos, que é o tempo da prescripção do 

crime de parto supposto (arts. 85 e 285). A necessidade da queixa, dada 

pela criança subtrahida, ou por seu representante, não se coaduna com a 

denuncia obrigatoria do ministerio publico acerca da omissão do registro 

de nascimento (art. 388), e tão pouco com a denuncia do crime 

classificado no art. 290. 
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Menos se justifica a excepção relativa aos crimes de violencia 

carnal e rapto: o ultraje Publico ao pudor sem offensa á honestidade 

pessoal de alguém é de acção do promotor de justiça (art. 282); mas, 

depende de queixa da pessoa offendida, quando consistir em um estupro 

ou em um rapto; da mesma forma pertencem á acção publica quaesquer 

violencias ou ameaças irrogadas a quem quer que seja (arts. 180 —184) 

mas escapam dessa denuncia, si forem acompanhadas de execução ou de 

tentativa de execução de acto libidinoso; a honra da mulher offendida só 

póde ser vindicada pela paciente; todavia, ninguem consulta a vontade da 

miseravel ou da asylada, e basta que seja o offensor um preceptor para 

que se legitime a denuncia do orgão da justiça. 

Assim quanto ás injurias: por mais atrozes e disseminadas que 

sejam, só ao offendido compete querelal-as; isto não obsta a que o 

ministerio publico inicie e prosiga no processo, si dirigidas com o fim de 

provocar duello, ou em pena de sua rejeição (art. 314), ou si effectuadas 

com instrumento aviltante (art. 305). Não admitte acção official o crime de 

damno equiparado ao roubo pela violencia de que se revestiu (art. 329, § 

3.º), nem o crime de furto de objecto tão insignificante que seja affecto ao 

julgamento de tribunaes correccionaes. Promulgado o Codigo Penal, 

sobrevem a Constituição da Republica, que auctorizou os Estados a 

legislarem sobre o direito processual de suas justiças, e lhes conferiu a 

faculdade de amnistiar e perdoar os crimes communs e os delictos politicos, 

que não interessarem á União (art. 34, ns. 23, 27 e 28, art. 48 n. 6, arts. 63 

e 65, § 2.º, lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, art. 83). Logo que se 

organizaram os Estados, operou-se uma reacção contra as excepções do art. 

407 do codigo e outros preceitos adjectivos nelle intercalados. 

O Estado de Minas Geraes, por exemplo, no art. 210 

(infelizmente, agora revogado) da lei n. 18 de 28 de novembro de 1891, 

instituiu a acção publica nos crimes de farto e de damno. No mesmo anno 

se publicou a lei federal n. 21 de 24 de outubro, mandando subsistir o 

decreto n. 3163 de 7 de julho de 1883. No anno seguinte, dispoz o art. 16 
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da lei n. 76 de 16 de agosto, que, no Districto Federal, haja procedimento 

offícial nos crimes de farto, desde que seja provocado por queixa escripta 

ou verbal, reduzida a termo. Poucos dias depois, o Congresso Paulista 

decretou, em 30 de setembro, a lei n. 109 A, de que se trata nos autos. 

Essas e outras leis reactoras, encontram plena justificativa na necessidade 

imperiosa da repressão dos delictos. 

A diffamação systematica, brandida como arma de guerra contra 

os orgãos dos poderes politicos da União e dos Estados, póde exigir que 

sejam punidas as affrontas mediante acção publica; vae nisto um direito ou 

antes um dever de conservação da ordem social. O poder nacional ou 

estadoal não deve ficar manietado ante os auctores de crimes de 

sensualidade animal, que se reproduzam nesta ou naquella zona, 

multiplicados pelo contagio da imitação e pela impunidade. Cabe a mesma 

observação quanto aos crimes de damno e de farto, cuja execução é 

favorecida pelo modo como se guardam os prodactos agricolas em sitios 

isolados e accessiveis, e como erram os rebanhos em pastagens francas. 

Tenho para mim que a lei paulista, ora fulminada, é não só conveniente e 

necessaria, mas obedece aos dictames do Pacto Federativo, que ella pratica 

e desenvolve; sua legitimidade deriva, prima facie, da citada lei federal, D. 

76, a qual, acatando as raias da competencia dos Estados, que não quiz 

transpor, limitou o dispositivo de sen art. 16 somente a este Districto. 

Já me referi ás anomalias do art. 407, § 2.º do codigo, cujas 

excepções excepcionadas apagam a differença estabelecida outr’ora entre 

crimes publicos e particulares; não ha, pois, desconhecer que em todos os 

delictos seja leso o Estado, e o confirma o art. 408, quando em todos os 

termos das acções intentadas por queixa, torna obrigatoria a audiencia do 

ministerio publico. Nestes termos, não importa a distincção constitucional 

acima feita e infringente da regra juridica, que prohibe distinguir onde a 

lei não o faz. Em verdade, si o jus persequendi faz parte indivisivel do 

direito substantivo, como diz a sentença, é certo que elle é ainda mais 

inseparavel do offendido, a quem se não póde recusar. Portanto, não viola 
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lei alguma o Estado que, assoberbado pela propagação de certos delictos, 

sob a imminencia do desbarato da fortuna particular e do imperio da 

immoralidade, instituir a acção publica para reprimil-os. 

A Constituição Federal, ampliando o teor do art. 170, n. 30, da 

Carta de 25 de março de 1824, dispõe no art. 72, § 9.º: “É permittido a 

quem quer que seja representar, mediante petição aos poderes publicos, 

denunciar abusos das auctoridades e promover a responsabilidade dos 

culpados.” Este artigo innovou o art. 407 do codigo, onde não se vê siquer 

o esboço da denuncia popular, á qual corresponde para os Estados a que 

se applica, o direito de decretar a acção publica nos delictos communs. O 

Codigo do Processo Criminal, e todas as nossas leis adjectivas, contrariam 

a distincção constitucional que impugno, porque comprehenderam em si o 

jus persequendi. 

Outra contrariedade lhes offerecem as leis republicanas, 

mostrando que os auctores da Constituição e do Codigo Penal jamais 

cogitaram della. O projecto de Constituição foi publicado primitivamente 

sob o n. 510 aos 22 de junho de 1890, e no § 10 continha o § 9.º acima 

transcripto (art. 72). 

Aos 11 de outubro promulgaram-se o Codigo Penal, sob n. 

847, e, sob n. 848, o decreto organico da Justiça Federal. Pois bem, no 

art. 52 do ultimo decreto se confere a qualquer do povo o direito de 

denunciar concorrentemente, com o Procurador da Republica, os crimes 

políticos e de responsabilidade da alçada federal — direito omisso no art. 

407. A distincção constitucional, hoje vencida, si de um lado levanta uma 

muralha chineza impediente da formação de nosso direito, de outro 

prejudica a autonomia e até a conservação da ordem publica dos Estados, 

porque annulla deliberações legislativas tomadas dentro da esphera da 

competencia local, e sacrifica ou tolhe a missão maxima do Estado, que é 

a manutenção da paz, e portanto, a repressão dos delictos. 
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Em summa, justifico meu voto, reduzindo a questão ao crime 

de que se trata, e assim direi que não desconheço nos Estados o poder 

constitucional de crear a acção publica nos crimes dos arts. 330 e 332 do 

codigo, pois que, ella existe para os factos identicos, definidos no art. 223, 

e menos lhes neguei a faculdade de revogar uma disposição adjectiva, 

conforme á qual o larapio que se deixa prender, está sujeito áquella 

acção, mas, della isento o que resiste á prisão flagrante, e zomba de seus 

perseguidores, frustrando o clamor publico, como si a sociedade, á moda 

espartana, seja mais afrontada pelo primeiro e devesse ao segundo um 

premio de virtude. — H. do Espirito Santo, vencido. — João Barbalho, 

vencido. — Manoel Murtinho, vencido. — Macedo Soares, vencido. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

96 

É annullada a sentença recorrida e 

mandados os réos a novo julgamento 

no juiz o competente, si não estiver 

prescripta a acção criminal, porquanto, 

tendo sido condemnados pelo Tribunal 

Correccional como incursos no art. 157 

do Codigo Penal, é manifesta a 

incompetencia do mesmo tribunal para 

julgar o crime de que se trata, estando 

em execução no respectivo Estado a lei 

local que commetteu o julgamento aos 

juizes de direito das comarcas com 

appellação para a Relação, regra 

processual que se applica aos factos 

preteritos. 

N. 214. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão que 

o Centro da União Spirita interpõe em favor de Tito Laurentino Pontes e José 
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Geraldo de Macedo, réos condemnados pelo Tribunal Correccional da Villa do 

Bomjardim, do Estado do Rio de Janeiro, no gráo médio do art. 157 do Codigo 

Penal, conforme a sentença proferida pelo respectivo Juiz municipal aos 20 de 

agosto e confirmada pelo juiz de direito da comarca de Nova Friburgo aos 18 de 

setembro de 1896: Mostrando-se dos autos a manifesta incompetencia do 

Tribunal Correccional para julgar o crime dos referidos réos, quando já era em 

plena execução a lei local n.º 287 de 14 de março de 1896, cujo art. 5.º, n.º 5, 

commetteu o julgamento do crime previsto no citado art. 457 aos juizes de 

direito das comarcas, com appellação para a Relação do Estado, regra processual 

que se applica aos factos preteritos, por ser inteiramente distincta das leis a que 

se refere o art. 3.º do Codigo Penal, e por não conter provisoriamente a nova lei 

nenhuma disposição limitativa, a qual certamente não suppre o decreto de 

accusação de fl. 42, porque não ha prevenção de jurisdicção contra a lei que a 

extingue; e na hypothese inversa dar-se-hia a consequencia absurda de serem 

os réos submettidos ao julgamento do Jory, visto ter o art. 10 da citada lei local 

abolido o despacho de pronuncia nos processos de competencia, assim dos 

juizes de direito como do Tribunal Correccional. 

O Supremo Tribunal Federal dá provimento a esta revisão e 

revoga por nulla a sentença recorrida, mandando que si não estiver 

prescripta a acção, sejam submettidos os réos ao julgamento do juiz de 

direito da comarca; pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de março de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Américo Lobo. — João Barbalho. — Manoel Murtinho. — 

Bernardino Ferreira. — fl. do Espirito Santo. — Figueiredo Junior. — José 

Hygino. — Macedo Soares, vencido: de pleno accordo com o Sr. ministro 

procurador geral na sua promoção de fl. 60 v., dei provimento ao recurso, 

para absolver os recorrentes, por não haver na especie crime algum.—

Pereira Franco, vencido. — João Pedro, vencido. — Pindahyba de Mattos, 

vencido. — Ribeiro de Almeida, vencido. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 
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97 

Não se toma conhecimento do recurso 

de revisão, por não estar a petição 

inicial assíguada pelo réo recorrente, 

nem por outrem a seu rogo ou como 

seu representante, e nem por qualquer 

do povo, com seu proprio nome e sim 

por terceiro, desconhecido, que serve-

se do nome do réo. 

N. 220. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

crime, em que é peticionario António Pedro da Silva: considerando que a 

petição inicial não está assignada pelo réo recorrente, nem por outrem a seu 

rogo, ou como seu representante, nem ainda por qualquer do povo com o 

seu proprio nome, conforme permitte a Constituição, art. 81, e somente por 

terceiro, desconhecido, que serve-se do nome do réo, deixam de tomar 

conhecimento do recurso; pagas pelo recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de março de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — João Pedro. — Manoel Murtinho. — 

João Barbalho. — José Hygino. — H. do Espirito Santo. — Bernardino 

Ferreira. — Pindahyba de Mattos, vencido. — Figueiredo Junior. — Americo 

Lobo, vencido: Si a Constituição, como diz a sentença, dá ao procurador 

da Republica e a qualquer do povo o direito de interpor a revisão crime 

em favor dos réos condemnados, não sei, na hypothese figurada no 

julgamento, que importancia mereça a falta de declaração do rogo do 

recorrente na assignatura de fl. 4, tanto mais quanto o Sr. ministro 

procurador geral da Republica, na cota de fl. 43, e de accordo com todos 

os precedentes do tribunal, conclue pedindo a decisão do recurso, cuja 

verdade ficou assim evidente. 

Para obedecer á linha recta da coherencia, o Tribunal não 

devia contentar-se com a determinação de uma só hypothese, mas 
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addicionar-lbe a conjectura de que terceiro subtrahira do condemnado os 

documentos a elle pertencentes para instruir com os mesmos a presente 

revisão; só assim se destruiria a presumpção de que a posse de taes 

documentos fora transmittida pelo condemnado a terceiro, a bem do seu 

recurso, e é quanto basta para supprir a declaração do rogo. 

Mas a verdade é que, não estando reconhecida a assignatura 

de fl. 1, porque nenhuma lei o exige, e sabendo o recorrente ler e 

escrever, conforme se vê do aoto do interrogatorio, junto por traslado á fl. 

32 v., não ha nos autos nenhum exame, e prova alguma (nem ao menos 

allegação) da falsidade daquella assignatura: por isso não me considero 

habilitado para decidir de plano, mas sem elemento de convicção, que a 

firma do recorrente, não cotejada com la original do traslado, não é 

verdadeira, prejudicando-lhe com isto o julgamento deste recurso amplo e 

constitucional. — Pereira Franco. — Macedo Soares, vencido. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

No mesmo sentido fui julgada a revisão de n. 217, a 3 de 

abril. (Vej. ns. 258 e 263.) 

98 

Não se toma conhecimento do recurso 

de revisão quando a petição inicial não 

está assignada pelo recorrente, por 

outrem a seu rogo ou por quem 

legitimamente o represente, e nem por 

qualquer do povo, com o seu proprio 

nome, mas sim por terceiro 

desconhecido que para esse fim serve-

se do nome do réo. 
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N. 230. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é peticionario Antonio Pires Carvalhal: 

Considerando que a petição inicial não está assignada pelo réo 

recorrente, nem por outrem a seu rogo ou como seu representante, nem 

ainda por qualquer do povo, com o seu proprio nome, conforme permitte 

a Constituição, art. 81, e somente por terceiro desconhecido, que serve-se 

do nome do réo, deixam de tomar conhecimento do recurso, pagas pelo 

recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de março de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — João Pedro. — Manoel Murtinho. — 

João Barbalho. — José Hygino. — H. do Espirito Santo. — Pindahyba de 

Mattos, vencido. — Bernardino Ferreira. — Figueiredo Junior. — Americo 

Lobo, vencido na preliminar, attentas as razões justificativas do voto que 

proferi na revisão n. 220: o recorrente assignou o interrogatorio 

trasladado a fl. 26 e instruiu o presente recurso com documentos por elle 

obtidos da Secretaria do Interior do Governo de Minas Geraes. 

Si o Tribunal julgasse esta revisão, eu dar-lhe-hia provimento 

para mandar o recorrente a novo jury, visto que, em resposta ao 8.º 

quesito, affirmou o conselho de jurados á fl. 39 que o réo commetteu o 

facto criminoso na repulsa de Herculano Francisco das Mercês, quando o 

mesmo sem seu consentimento entrou em sua casa, de noute, e isto se 

contradiz com a existencia da unica circomstancia aggravante affirmada 

contra o recorrente, que é ter elle perpetrado de noute o homicidio, como 

ainda se contradiz com a resposta dada ao 9.º quesito: — o réo, para 

assim repellil-o, não teve certeza do mal que se propoz evitar. 

Na sessão de julgamento do recorrente, datada de 22 de 

dezembro de 1888, o illustre magistrado que a presidiu formulou os 

quesitos das circumstancias justificativas exigidas no art. 14, §§ 2.º e 3.º 

do antigo Codigo Criminal, quando era inteiramente excepcional a defesa 

consistente na repulsa do violador nocturno do domicilio e dos edificios e 
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pateos a elle pertencentes, qual a consagrava a parte ultima do § 4.º do 

mesmo artigo. 

A jurisprudencia franceza reconhece presumpção irrefragavel 

de legitima defesa nos casos comprehendidos no dispositivo do art. 329 

do Codigo Penal de 1810: basta, diz Garraud, que o juiz verifique a 

existencia das circumstancias previstas no texto. Mas, si este escriptor 

resalva a prova do excesso, a questão entre nós está decidida pelo novo 

Codigo Penal, cujo art. 35, equiparando á legitima defesa, em dous 

paragraphos distinctos, a repulsa do invasor nocturno de habitação 

fechada e a resistencia a ordens illegaes, só a esta impõe limites; e esse 

artigo se applica aos réos anteriormente processados, porque ou reproduz 

a disposição do Codigo Criminal, ou contém nova: em ambas as 

hypotheses tem effeito retroactivo como lei interpretativa ou por virtude 

do principio salutar estabelecido no art. 3.º do novo Codigo. — Pereira 

Franco. — Macedo Soares, vencido. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

99 

Procedencia do pedido de revisão. 

Nullidade do julgamento por preterição 

de formalidade substancial; 

contradicção e irregularidade dos 

quesitos e respostas a elles dadas, em 

vista do que consta dos autos. 

N. 184. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

revisão, que o réo Francisco de Paula Ramos, accusado do homicidio de 

Joaquim Barbosa e condemnado no maximo do art. 294, § 2.º do Codigo 

Penal, em conformidade com a decisão do jury, pelo juiz de direito de 

Araraquara, comarca do Estado de S. Paulo, interpõe da sentença á fl. 77, 

confirmada pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado, no accordão de fl. 
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86, na parte relativa ao recorrente, mas, revogada no accordão de fl. 64, 

quanto á absolvição de Joaquim Antonio de Azevedo, por alcunha —

Raposo — o qual, tendo sido denunciado e pronunciado iconjunctamente 

com os sens trabalhadores agricolas, como mandante do dito homicidio, 

nascido de questão possessoria, existente entre elle e a victima, seu 

hereo confinante, fôra accusado e julgado ao mesmo tempo que o 

recorrente: 

Considerando que, reconhecido pelo jury o motivo frivolo do 

delicto, notei circumstancia aggravante articulada no libello, e 

indistinctamente contra todos os réos, apezar de não ser qualitativa, essa 

decisão se contradiz não só com a absolvição do supposto mandante, a 

quem originariamente era attribuido aquelle movel, mas ainda com o teor 

da denuncia e da inquirição de Benedicto Nanes dos Santos, unica 

testemunha presencial do facto criminoso, e exclusiva fonte das 

declarações de todas as testemunhas do summario e do libello, por 

exprimirem aa depoimentos e a peça fundamental do processo, que 

Joaquim Barbosa, armado de espingarda, garrucha e faca, sahira da sua 

casa, aos 4 de outubro de 1892, com a deliberaçio firme e ostensiva de 

matar a Azevedo, e que, chegando ao lugar onde os trabalhadores ruraes 

deste abriam covas para o plantio de cafeeiros, disse-lhes que com um 

tiro daria cabo da vida do patrão, si alli o encontrasse, e os injuriou e 

ameaçou, armando e desarmando a espingarda, sendo então morto, em 

consequencia dos ferimentos recebidos nessa conjunctura, contradicção 

que aggravou a pena do recorrente e que é posta em relevo por outra 

exarada nas respostas aos quesitos 3.º e 4.º nas quaes affirmou o jury, 

embora sem influir com isto no resultado do julgamento, que, sendo 

mortal o mal causado (que dera lugar a hemorragia dos vasos cardiacos), 

comtudo o paciente ficára inhabilitado de serviços por mais de 30 dias: 

Considerando ainda que, prescrevendo o art. 284 do Cod. do 

Proc. Crim. a formação de quesitos em proposições simples e bem 

distinctas, de maneira que sobra cada um delles possa ter lugar a 
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resposta sem o menor equivoco ou amphibologia, esse preceito foi 

desattendido no julgamento do recorrente, por ter sido formulado o nono 

quesito, referente á existencia de circumstancias attennantes, no plural, e, 

pois, de forma comprehensiva de ambos os réos accusados, na mesma 

sessão, e por lhe haver respondido o jury no singular, mas sem nomeação 

do réo, por uma negativa que não póde prejudicar a sorte do recorrente, 

salvo inducção inadmissivel em materia de julgamento criminal: 

O Supremo Tribunal Federal, concedendo provimento a esta 

revisão, attentas a contradição sobredita e a mencionada preterição da 

formalidade substancial, revoga, por nullidade do julgamento, a sentença 

condemnatoria proferida contra o recorrente e manda que se sigam os 

termos legaes. Custas afinal. 

Supremo Tribunal Federal, 3 de abril de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo. — Macedo Soares. — H. do Espirito Santo. — 

Bernardino Ferreira. — Manoel Murtinho. — João Barbalho. — Pereira Franco. 

— João Pedro. — Ribeiro de Almeida. — José Hygino. — Figueiredo Junior. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

100 

É annullada a sentença condemnatoria, 

e mandado o recorrente a novo 

julgamento, por não terem sido 

guardadas as formalidades legaes, 

comprehendendo os quesitos 

englobadamente diversos co-réos, e 

não contendo o essencial, isto é: si o 

recorrente é responsavel pelo facto de 

que fora accusado. 
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N. 194. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

revisão, que Raphael Laini interpõe da sentença em que o juiz da 6.ª 

Pretoria deste districto, em conformidade da decisão da Junta Correccional 

e com confirmação do Tribunal Civil e Criminal, o condemnou á pena do 

gráo minimo do art. 303 do Codigo Penal: 

Mostrando-se dos autos não se terem guardado as 

formalidades legaes no julgamento do recorrente, cujos quesitos, ao 

passo que comprehenderam englobadameate a mais dous co-réos, não 

contiveram o essencial prescripto no art. 72 do decreto n. 1030 de 14 de 

novembro de 1890, isto é, si o recorrente é responsavel pelo facto de que 

fora accusado, o Supremo tribunal Federal dá provimento a esta revisão e 

revoga por nulia a sentença recorrida, mandando que seja submettido o 

recorrente a novo julgamento, pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 3 de abril de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo. — João Barbalho. — Manoel Murtinho. — H. do 

Espirito Santo. — João Pedro. — Pereira Franco. — Figueiredo Junior. — 

José Hygino. — Bernardino Ferreira. — Macedo Soares. — Ribeiro de 

Almeida. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

101 

Dá-se provimento ao recurso, 

mandando que fique o processo do 

recorrente em perpetuo silencio, visto 

serem-lhe applicaveis todas as 

vantagens da amnistia concedida pelo 

decreto de 5 de setembro de 1891. 

N. 234. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

revisão, em que é recorrente o capitão do exercito Paulino Felippe Simões 
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que, condemnado pelos Tribunaes Militares á pena de um anno de prisão 

que cumpriu, pelo facto de haver, na qualidade de tenente do 9.º batalhão 

de infanteria, concorrido para o crime de tentativa de assassinato na 

pessoa do fiscal de seu corpo, o tenente-coronel graduado Eugenio 

Augusto de Mello, acontecido na noite de 8 de junho de 1891, em a cidade 

de Belém do Pará, — pede a revisão do seu processo, para poder gozar 

das vantagens da amnistia, concedida por decreto de 5 de setembro de 

1891, que servia de base á concessão da revisão n. 131 do mesmo 

processo, requerida pelo seu co-réo, o 2.º sargento ex-cadete Francisco 

José Pereira Pacheco Filho, que foi pela respectiva sentença considerado 

livre de culpa e pena; Accordão dar provimento ao recurso para o fim de 

ficar o processo do recorrente em perpetuo silencio, como se nunca 

tivesse existido, visto aproveitar-lhe todas as vantagens do citado decreto 

de amnistia. 

Assim julgam, por considerar que a amnistia dada pelo 

Congresso a todos que cooperaram, directamente ou indirectamente, no 

movimento armado que se dera no Estado do Pará, em dias de junho de 

1891, em seus termos amplos e genericos, não distinguio militares de 

paizanos; e por considerar que dos autos ficou evidentemente provado 

que o crime pelo qual fora o recorrente condemnado, e cumpriu pena, 

entrou no plano revolucionario, no movimento armado, concertado entre 

officiaes e inferiores do referido batalhão e paizanos, que realizou-se a 11 

de junho do mencionado anno de 1891. Pague o recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 3 de abril de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — H. do Espirito Santo. — Manoel Murtinho. — João Pedro. — 

Pereira Franco. — José Hygino. — João Barbalho. — Macedo Soares. — 

Ribeiro de Almeida. — Americo Lobo, vencido, attentos os motivos do voto 

que proferi na revisão inteiramente identica do co-réo F. José Pereira 

Pacheco Filho. — Figueiredo Junior. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 
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102 

Improcedencia do recurso de revisão, 

sendo confirmada a sentença proferida 

pelo Supremo Tribunal Militar. 

Applicação do Codigo Penal da Armada 

de 1881. 

N. 208. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é peticionario José Joaquim de Sant’Anna Guerra, negam 

provimento ao recurso interposto, confirmando-se assim a sentença a fls. 

do Supremo Tribunal Militar, que impoz a pena de um anno de prisão com 

trabalho ao peticionario, de conformidade com o Codigo Penal da Armada; 

pagas pelo dito peticionario as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 2 de junho de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo. — Manoel Murtinho. — João Barbalho. — João 

Pedro. — Ribeiro de Almeida. — H. do Espirito Santo. — Pindahyba de 

Mattos. — Figueiredo Junior. — Pereira Franco, vencido. Foi de voto que 

se desse provimento ao presente recurso para annullar a sentença do 

Supremo Tribunal Militar, por isso que a pena imposta ao recorrente é a 

marcada no Codigo Penal da Armada, de 7 de março de 1891, o qual, em 

meu entender, é inconstitucional. Esse codigo funda-se no decreto de 14 

de fevereiro do mesmo anno, que auctorizou o ministro da marinha a 

reformar o Codigo Penal da Armada de 5 de novembro de 1890; e uma tal 

auctorização não tendo sido utilisada durante o periodo do governo 

provisorio e dictatorial, não podia mais sel-o, como aliás o foi, no periodo 

constitucional, que, como se sabe, começou em 24 de fevereiro de 1891. 

— José Hygino, vencido. De accordo com o voto do Sr. ministro Pereira 

Franco. — Bernardino Ferreira. — Macedo Soares, vencido, com os Srs. 

ministros Pereira Franco e José Hygino. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 
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103 

Toma-se conhecimento do pedido de 

revisão, sendo o ultimo julgamento 

constante dos autos proferido pelo 

antigo Supremo Tribunal de Justiça, em 

gráo de revista; e, reformada a 

sentença condemnatoria, por ser 

contraria á evidencia dos autos, é o 

peticionario absolvido. 

N. 235. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é recorrente José Augusto Laranja, condemnado por 

sentença do antigo juizo de direito do 8.º districto criminal desta Capital, 

e confirmada por accordão do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, de 

20 de agosto de 1889, á pena de 6 mezes de prisão simples e multa 

correspondente á metade do tempo, gráo maximo do art. 233 do Codigo 

Criminal de 1830: dão provimento ao recurso para, reformando o 

accordão recorrido, absolver o recorrente, attenta á evidencia das provas 

dos autos, e nomeadamente aos documentos que decorrem de fls. 329 a 

339, os quaes mostram ter sido falsificada a firma do recorrente, lançada 

na lettra de 25:000$, sacada por Joaquim de Magalhães & Comp., e 

descontada pelo Banco do Brazil, e não ser, portanto, calumniosa a 

imputação, em razão da qual foi o recorrente processado. Custas pelo 

recorrido. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de Junho de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — H. do Espirito Santo. — Figueiredo Junior. — Manoel 

Murtinho. — Pereira Franco. — Americo Lobo, vencido. Pode-se dizer que 

a presente revisão aflecta a auctoridade de dons casos julgados: o civel 

que, a despeito de contestação vigorosa, condemnou o recorrente a pagar 

ao Banço do Brazil, como verdadeira que era, a lettra arguida de falsa, e o 

criminal proferido pelo Sr. ministro Macedo Soares, quando juiz de direito, 
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e confirmado unanimemente pela antiga Relação da Côrte, conforme se vê 

do Accordão trasladado a fl. 364, do qual o Supremo Tribunal de Justiça, 

ainda por unanimidade de votos, denegou revista, por não haver injustiça 

notoria, nem manifesta nullidade. Os autos volumosissimos (a que não se 

juntou prova alguma nova) demonstram á plena luz o acerto das referidas 

decisões, cujos prolatores condemnaram com justa causa os documentos 

de fls. 329 a 339, por serem umas cartas particulares com que se 

reproduziu o depoimento prestado mais de uma vez em juizo, por uma 

das testemunhas do recorrente: em verdade, si esse depoimento original 

e solemne é incapaz de destruir a evidencia da verdade da lettra 

resultante do conjuncto de provas existentes nos autos, ainda mais o 

enfraquece o desdobramento de fls. 329 a 339, demonstrativo da 

publicidade dada pela testemunha á imputação calumniosa que motivou a 

condemnação do recorrente. 

Fui presente, Lucio de Mendonça, 

Foi de voto vencedor o Sr. ministro José Hygino e vencido o 

Sr. ministro João Barbalho. 

104 

Revisão de sentença condemnatoria em 

processo de contravenção. É 

confirmada a sentença proferida contra 

o peticionario, julgado incurso no gráo 

médio do art. 369 do Codigo Penal, por 

ser conforme a direito e a prova dos 

autos. 

N. 222. — Vistos e relatados estes autos de revisão crime, em 

que é peticionario João Baptista de Paula Lima, negam provimento ao 

recurso interposto, confirmada assim a sentença recorrida, por ser 

conforme a direito e á prova dos autos. Pagas pelo peticionario as custas. 
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Supremo Tribunal Federal, 16 de junho de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Figueiredo Junior. — Ribeiro de Almeida. — Manoel Murtinho. 

— Bernardino Ferreira. — Pereira Franco. — André Cavalcante. — 

Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito Santo, vencido. Não conheci da 

revisão, que não foi concedida ás contravenções. — Americo Lobo. Votei 

de harmonia com o Sr. ministro H. do Espirito Santo, e com o disposto no 

art. 9.º alinea 3.ª, § 1.º, do decreto organico da Justiça Federal, invocado 

hoje pela primeira vez neste Tribunal pelo mesmo ministro e promulgado 

pelo Sr. Campos Salles, auctor do projecto do Constituição, na parte 

relativa ao Poder Judiciario. 

Que o art. 81 da Constituição soffre restricções não póde ser 

duvidoso e já decidiu este Tribunal na revisão n. 104, de cujos autos fui 

relator, e em cuja sentença só houve um voto vencido, o do finado 

ministro Americo Braziliense, de saudosa memoria. Com effeito, é claro 

que as condemnações impostas pelo Senado, nos termos do art. 33, § 

3.º, da Constituição, não podem se incluir entre os processos de que trata 

o art. 81. E o Tribunal julgou, aos 11 de outubro de 1895, não caber o 

recurso de revisão das decisões condemnatorias proferidas pelas 

assembléas legislativas dos Estados. 

Si acaso prevalecer a nova interpretação dada extensiva e 

illimitadamente ao texto constitucional, o Tribunal conhecerá das 

infracções de posturas municipaes e de todos os crimes não especificados 

no Codigo Penal (art. 6.º), commettidos contra a policia e economia 

administrativa dos Estados, o que será absurdo. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

Foi voto vencedor o do Sr. ministro João Barbalho. 
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105 

Tomando-se, como preliminar, 

conhecimento do pedido de revisão, 

embora se trate de contravenção, 

julga-se improcedente o recurso, sendo 

confirmada a sentença recorrida. 

N. 232.— Vistos, expostos e relatados os autos de revisão 

criminal, em que é recorrente Joaquim Pinto da Conceição, tomando-se, 

como preliminar, conhecimento do recurso; confirmam a sentença 

recorrida, fl. 43, denegada assim a revisão. Custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 3 de julho de 1897.— Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — João Pedro, vencido na preliminar, por se 

tratar de contravenção. — André Cavalcante. — Manoel Murtinho. — 

Ribeiro de Almeida. — H. do Espirito Santo, vencido na preliminar. — 

Americo Lobo, vencido na preliminar. — Bernardino Ferreira. — Figueiredo 

Junior. — Pindahyba de Mattos, vencido na preliminar. — Pereira Franco. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

106 

Não se toma conhecimento da petição 

de revisão por não estar devidamente 

assignada pelo réo ou alguem por elle, 

a seu pedido, ou como seu 

representante, e nem por qualquer 

pessoa do povo. 

N. 223. — Vistos, expostos e relatados os autos de revisão 

crime, em que é peticionario Romualdo Eduardo dos Santos, não tomam 

conhecimento da petição, por não estar devidamente assignada pelo réo, 
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peticionario, ou alguem por elle, a seu pedido ou como seu representante, 

e nem por qualquer pessoa do povo. Pagas as custas pelo peticionario. 

Supremo Tribunal Federal, 7 de julho de 1897.— Aquino e 

Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — Manoel Martinho. — André Cavalcante. 

— João Pedro. — H. do Espirito Santo. — Bernardino Ferreira. — 

Figueiredo Junior. — Macedo Soares, vencido. Basta que perante o 

tribunal se allegue um constrangimento illegal para que elle, por sua 

boura e em cumprimento da lei, conheça do habeas-corpus, desde que 

seja interposto na forma legal. 

No mesmo sentido foram julgados, além dos processos de 

revisão referidos á pag. 314, os que mais vão mencionados, sob ns. 263 e 

265 á pags. 325 e 326. 

107 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, em vista das provas 

dos autos e improcedencia das 

nullidades arguidas: falta de intimação 

de testemunhas não arroladas no 

libello, para virem depor perante o 

jury; não terem sido inquiridas no 

plenario as testemunhas da defesa, 

que alias foram intimadas e 

compareceram; e ter sido acceito o 

conselho composto para julgamento 

anterior, independente de nova 

chamada para verificação do numero 

de jurados presentes; estando, demais, 

provado não ter havido communicação 

de pessoas estranhas com os jurados 

do conselho.  



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

458

N. 187. — Vistos, relatados e discutidos os autos de revisão 

criminal, em que é recorrente José Ferreira Lopes: 

Considerando que o recorrente foi condemnado como incurso 

no gráo maximo do art. 356 do Codigo Penal, em vista da prova 

sufficiente, constante dos autos; 

Considerando que as nullidades allegadas não são 

procedentes, porquanto: 1.º, as testemunhas que deixaram de ser 

intimadas para deporem perante o jury, não foram arroladas DO libello 

accusatorio, e por terem deposto ou formação da culpa, não era 

obrigatoria a sua inquirição no plenario; 2.º, as testemunhas da defesa 

foram intimadas e compareceram, respondendo à chamada, mas nem o 

curador do recorrente, nem este, as inquiriu, limitando-se aquelle a 

offerecer documentos que se juntaram aos autos; assim que o processo 

correu regularmente, tendo a parte, voluntariamente ou por descuido, 

deixado de usar de um direito que não lhe foi denegado; 3.º, desde que 

foi acceito o conselho composto para o julgamento anterior, não era 

essencial a chamada para a verificação do numero dos jurados presentes; 

4.º, a acta da sessão e certidão a fls. 90 provam que não houve 

communicação com os jurados do conselho: 

Julgando improcedente o recurso, confirmam a sentença 

recorrida, pagas pelo recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 21 de Julho de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito 

Santo. — Pereira Franco. — João Pedro. — Figueiredo Junior. — Manoel 

Martinho. — André Cavalcante. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 
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108 

Não se toma conhecimento do recurso 

de revisão, porque, tanto a petição 

inicial, como a de desistencia do 

recurso e a de embargos e 

reconsideração da mesma desistencia, 

não estão assignadas pelo réo, nem 

por outrem a seu rogo, ou como seu 

representante, e nem por qualquer 

pessoa do povo com o seu proprio 

nome, e sim por terceiro, 

desconhecido, que serve-se do nome 

do réo. 

N. 147. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que 

se diz que o réo preso Constantino Rodrigues pede revisão do seu 

processo, pelo qual foi condemnado a 14 annos de prisão, por crime de 

homicidio, em virtude de decisão do Jury da cidade da Campanha, Estado 

de Minas Geraes. E, verificando-se que a petição inicial a fl. 2, na qual se 

menciona aquelle pedido, a de fl. 7, em que se diz pedir o réo desistencia 

desse recurso e que fosse tomado por termo, e ainda a de fl. 10, em que 

se diz apresentar elle embargos e reconsideração da mesma desistencia, 

não estão assignadas pelo mesmo réo, nem por outrem a seu rogo ou 

como seu representante, nem ainda por qualquer pessoa do povo, com 

seu proprio nome, como o permitte o art. 81 da Constituição Federal, e 

sim, por terceiro, desconhecido, que escrevendo essas petições, serve-se 

do nome do réo; deixa o Supremo Tribunal Federal de conhecer deste 

recurso por inadmissivel nos termos em que se acha.  

Supremo Tribunal Federal, 24 de julho de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco. — Manoel Murtinho. 

— Figueiredo Junior. —  Ribeiro de Almeida. — André Cavalcante. — João 
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Pedro. — Bernardino Ferreira. — H. do Espirito Santo. — Americo Lobo, 

vencido. — Macedo Soares, vencido. 

109 

É reformada a sentença do Supremo 

Tribunal Militar que condemnou o 

impetrante á pena, já cumprida, de um 

mez de prisão em fortaleza, visto ser 

contraria á evidencia dos autos; 

restabelecida a sentença do Conselho 

de Guerra, é o mesmo impetrante 

absolvido. 

N. 252. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal, em que é impetrante Francisco Xavier do Carmo Junior, tenente 

do 1.º regimento de cavallaria, condemnado por sentença do Supremo 

Tribunal Militar, de 12 de agosto de 1891, a um mez de prisão em 

fortaleza, como incurso no art. 29 dos de guerra, pena que cumpria; e, 

Considerando que dos factos imputados ao impetrante quando 

commandante da guarda da cadeia civil de Santa Victoria do Palmar, no 

Estado do Rio Grande do Sul, exercendo ao mesmo tempo as funcções de 

carcereiro, e não obstante o grande numero de testemunhas ouvidas, 

apenas ficaram provados os seguintes: a) ter licenciado uma praça da 

guarda, ás 8 horas da noite, mais ou menos; b) ter estado mais tarde, ás 11 

horas, na prisão de um réo pronunciado no art. 192 do Codigo Criminal; 

Que o alcance do primeiro dos alludidos factos, ao qual, nem 

sequer foi attribuido intento criminoso, é inquestionavelmente nenhum, 

não se podendo mesmo, em rigor, negar a um commandante de guarda o 

direito de licenciar uma praça, e, quanto ao segundo, o que consta dos 

autos é, que a presença do impetrante na prisão do réo pronunciado em 

crime de morte, deu-se a chamado do mesmo réo, e teve por motivo 
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molestia deste, que reclamava prompto curativo, que o impetrante, pela 

pratica adquirida, quando enfermeiro-mór do hospital militar de Bagé, se 

julgara habilitado a applicar, e efectivamente applicou, servindo-se para 

isso de um linimento que mandara buscar em sua casa; 

Que não tendo sido prescripta ao impetrante ordem alguma, já 

no sentido de não licenciar praças, já no de deixar de attender ao 

chamado de qualquer preso, e não constituindo por outro lado os dous 

unicos factos que ficaram provados, transgressão das regras da virtude, 

da candura e da probidade, ou falta de temor a Deus, e de reverencia ou 

amor ao chefe de Estado, é fora de duvida que a sentença do Supremo 

Tribunal Militar, condemnando o impetrante como incurso no art. 29 dos 

de guerra, posta mesmo de lado a questão de saber si esse artigo se acha 

ou não implicitamente revogado pelos novos principios do nosso direito, já 

proclamados no tempo da condemnação, é de todo o ponto injusta, por 

contraia á evidencia dos autos: 

Accordão, ex-vi do disposto no art. 74, § 1.º, n. 6 da lei n. 

221 de 20 de novembro de 1894, dar provimento ao recurso para o effeito 

de, reformando a sentença recorrida, absolverem o impetrante, ficando 

assim restabelecida, em sua parte dispositiva, a sentença do Conselho de 

Guerra a fl. 112. 

Supremo Tribunal Federal, 24 de julho de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — João Pedro. — André Cavalcante. — Figueiredo Junior.—

Manoel Martinho. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. — H. do 

Espirito Santo, vencido. — Ribeiro de Almeida. — Americo Lobo. — 

Macedo Soares. 

110 

É reformada a sentença, para ser 

imposta ao réo a pena legal, visto que 

tomada a decisão do jury por maioria 
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inferior a dous terços de votos, com 

relação ao elemento moral da 

intencionalidade do crime de que se 

trata (art. 193 do Codigo Criminal), 

não podia ser imposta a pena maxima 

do citado artigo, e sim a do gráo 

médio, sem embargo das respostas 

dadas aos quesitos sobre 

circumstancias, affirmando por 10 

votos a existencia de uma aggravante 

e negando por unanimidade a de 

attenuantes. 

 N. 219. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

criminal, impetrada pelo réo Manoel Nunes de Andrade, julgado a 29 de 

dezembro de 1887, em sessão do jury do termo da Amarração, da então 

provincia do Piauhy, e condemnado á pena de galés perpetuas, gráo 

maximo do art. 193 do Codigo Criminal de 1830, por sentença do juiz de 

direito, presidente daquelle tribunal, confirmada a 5 de junho de 1868 

pela Relação do Maranhão: 

Considerando que o jury, na resposta ao 6.º dos quesitos 

propostos, apenas por sete votos contra cinco, negou que o réo tivesse 

commettido o crime involuntariamente, por mera imprudencia (fls. 39); 

Considerando que esta resposta, combinada com a do 1.º 

quesito, onde unanimemente se affirma haver o réo praticado o crime, 

deixa patente que da parte de cinco dos jurados tal affirmativa só 

entendia com a materialidade do fado criminoso, e que, quanto ao 

elemento moral da intencionalidade, apenas sete jurados foram accordes 

em reconhecel-o; 

Considerando que tomada assim a decisão do Jury por maioria 

inferior a dous terços de votos, relativamente a um dos elementos 
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essenciaes do crime qualificado no citado art. 193 (homicidio intencional), 

elemento sem o qual o facto criminoso revestiria a figura do homicidio 

simplesmente culposo, punido com penas muito mais brandas pelo art. 19 

da lei n. 2033 de 20 de setembro de 1871, não podia o réo ser 

condemnado na pena maxima do dito art. 193, e sim na immediatamente 

menor ex-vi do art. 332 do Codigo do Processo Criminal, revigorado pelo 

art. 29, § 1.º, da mencionada lei de 1871, sem embargo de haver o Jury, 

por dez votos, reconhecido a existencia de uma circumstancia aggravante 

e, por unanimidade, negado a de attenuantes: 

Accordão, por estes fundamentos, prover o pedido de revisão, 

para, minorando a pena imposta ao réo, condemnal-o a 12 annos de 

prisão com trabalho, gráo médio do art. 193 do Codigo Criminal de 1830. 

Pague o recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 28 de julho de 1897.— Aquino e 

Castro, P. — Figueiredo Junior. — Americo Lobo. — H. do Espirito Santo, 

vencido. Confirmei a sentença pelos seus fundamentos, por achar-se 

provado o crime. — Ribeiro de Almeida. — João Pedro. — Pindahyba de 

Mattos. — André Cavalcante. — Bernardino ferreira. — Manoel Murtinho. 

— Pereira Franco, vencido por me parecer provado o crime e bem 

applicada a pena a que foi condemnado. — Macedo Soares. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

111 

Não se toma conhecimento do recurso 

de revisão por não estar a petição 

inicial assjguada pelo recorrente, nem 

por outrem a seu rogo ou como seu 

representante, e nem por qualquer do 

povo com o seu proprio nome; e só por 
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terceiro, desconhecido, que serve-se 

do nome do réo. 

N. 186. — Vistos, expostos e relatados estes autos de revisão 

crime, em que é peticionario João José de Souza: 

Considerando que a petição inicial não está assignada pelo réo 

recorrente, nem por outrem a sen rogo ou como seu representante, nem 

ainda por qualquer do povo com o seu proprio nome, conforme permitte a 

Constituição, art. 81, e somente por terceiro, desconhecido, que serve-se 

do nome do réo; 

Deixam de tomar conhecimento do recurso; pagas pelo 

recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de julho de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Figueiredo Junior. — Pereira Franco. — H. do Espirito Santo. 

— Manoel Murtinho. — João Pedro. — André Cavalcante. — Ribeiro de 

Almeida. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. — Americo Lobo, 

vencido. — Macedo Soares, vencido. É curioso que o Supremo Tribunal 

Federal desconheça que neste mundo muita gente póde ter nome igual ao 

de outrem. E ainda mais curioso é que queira elle exercer funcção de 

tabellião, reconhecendo firmas. Basta a allegação de qualquer injustiça 

commettida em sentença criminal, para que o Tribunal seja muito solicito, 

e até pressuroso, em prover de remedio o direito da parte, em vez de 

andar excogitando questiunculas, sem o menor fomento de justiça. 

Summum jus, summa injuria. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

No mesmo sentido, foram julgadas em datas de 21 e 31 de 

julho, 7 e 18 de agosto, as revisões de ns. 176, 140, 191, 173, e 179. 
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112 

Tomando-se conhecimento do pedido 

de revisão da sentença condemnatoria 

proferida contra o recorrente pelo 

Supremo Tribunal Militar, é confirmada 

a mesma sentença pelos seos 

fundamentos. 

N. 244. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

revisão-crime, em que é peticionario Alfredo Ortiz, accordão negar 

provimento ao recurso interposto, confirmada assim a sentença a fls. 95 

do Supremo Tribunal Militar pelos seus fundamentos. Pague o peticionario 

as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de julho de 1897. — Aquino e 

Castro. P. — H. do Espirito Santo. — João Pedro. — Pindahyba de Mattos. 

— André Cavalcante. — Ribeiro de Almeida. — Bernardino Ferreira. — 

Figueiredo Junior. — Manoel Murtinho. — Americo Lobo, — não conheço 

deste recurso. 

A lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, applicando no art. 74 

aos processos militares a revisão de que trata o lart. 9.º, n. 3, do decreto 

n. 848, isto é, deferindo-a- a este tribunal, deu á Constituição Republicana 

uma interpretação por demais extensiva e contraria ao seu texto e 

espirito. Depois de ter gravado a generalidade do art. 72, § 23, a referida 

Constituição prescreveu no art. 77 que os militares de terra e mar, nos 

delidos militares, terão fôro especial, composto de um Supremo Tribunal 

Militar, cujos membros serão vitalicios, e dos conselhos necessarios para a 

formação da culpa e julgamento dos crimes. Este artigo foi offerecido, 

como emenda ao projecto constitucional, pela illustre commissão dos 21, 

que assim o justificou no seu parecer: 
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“A commissão propõe tambem a creação de um Tribunal de 
Contas e de um Supremo Tribunal Militar... Com o segundo é 
o intuito da maioria da commissão manter um tribunal 
especial de ultima instancia para conhecer dos crimes de 
natureza militar, melhorando a sua organização.” 

Isto posto, a competencia para julgar as revisões militares, a 

que allude o § 3.º do art. 81 da Constituição, ou pertence ao Tribunal 

Federal, e então se estabelece entre o dito paragrapho e o art. 77 uma 

antinomia, de que resulta a extincção da especialidade do tribunal da 

ultima instancia militar; ou pertence ao Tribunal Militar, e neste caso 

cessa a antinomia e as duas disposições, apparentemente contrarias, 

fundem-se em uma inteira e perfeita concordancia. 

Os annaes do Congresso Constituinte demonstram cabalmente 

a procedencia da segunda alternativa, por ter sido o § 3.º, emenda da 

commissão dos 21, redigido da seguinte maneira: “As disposições do 

presente artigo são extensivas aos processos militares, cabendo a revisão 

destes ao Supremo Tribunal Militar a que se refere o artigo...” Esta 

emenda, tal qual fora offerecida, mereceu a approvação do Congresso 

Consituinte, em primeira discussão, na sessão de 20 de janeiro de 1891 

(Annaes, vol. 2.º, pag. 415); não tendo sido sub-emendada e nem siquer 

discttida na segunda discussão, tornou-se ella irrevogavel nos termos 

peremptorios do art. 58 do regimento do dito Congresso. 

Em verdade o Congresso Nacional, na sessão de 23 de 

fevereiro, approvou a redacção da Constituição offerecida pela respectiva 

commissão, com as emendas que ella perfilhou; mas, esse facto não 

alterou nem podia alterar a irrevocabilidade do § 3.º, tanto mais quando o 

art. 64 do regimento só dava ao Congresso a faculdade de emendar a 

redacção si nella reconhecesse incoherencia, contradicção ou absurdo 

manifesto, e portanto, o inhibia de supprir uma lacuna de facil e intuitiva 

interpretação, porque, conforme compendia Ribas, Direito Civil, tft. 3.º, 

cap. 5.º, devem-se concordar os textos das leis, de modo a tornal-os 
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conformes e não contradictorios; pois, não é admissivel a contradicção e 

incompatibilidade nellas. 

Estou, pois, convencido de que só por esse motivo a 

commissão de redacção não approvou a emenda apresentada pelos 

Deputados Leovigildo e Retumba, sobre a qual não recahiu a votação 

directa do Congresso Constituinte, apenas incidente sobre outras emendas 

acceitas pela commissão e sobre a que o Deputado Antonio Eusebio 

offereceu ao art. 20. 

Qualquer que fosse o motivo da omissão da commissão de 

redacção, ou do Congresso Constituinte, está o Tribunal Federal, principal 

interprete da lei suprema e ponderador dos poderes politicos da 

Republica, na stricta obrigação de preencher a lacuna proveniente 

daquella omissão. 

Não ha disposição mais ampla que a contida no art; 72, § 22, 

do Pacto Federativo; entretanto, este Tribunal, deixa constantemente de 

conhecer de habeas-corpus requeridos por militares, ex-vi do art. 47 do 

decreto organico: esta restricção ao art. 72, § 22, exige outra semelhante 

na execução do art. 81, § 3.º. — Macedo Soares. — Pereira Franco. 

Fui presente, Lucio de Mendonça. 

113 

Não se toma conhecimento do pedido 

de revisão por não estar assignado 

pelo réo, por outrem a seu rogo ou 

como seu representante, nem por 

qualquer do povo com o proprio nome, 

e sim por terceiro, desconhecido, que 

serve-se do nome do réo. 
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N. 162. — Vistos, expostos e discutidos estes autos em que se 

diz que o réo Manoel Cypriano, ex-escravo, pede a revisão do processo, 

pelo qual foi condemnado em virtude de decisão do jury do termo de Ubá, 

Estado de Minas Geraes, a 30 annos de prisão cellular, maximo do art. 

291, § 1.º, do Codigo Penal, por crime de homicidio: 

O Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a petição 

inicial não está assignada pelo dito réo, nem por outrem a seu rogo ou 

como seu representante, nem ainda por qualquer pessoa do povo com o 

proprio nome, como o permitte o art. 81 da Constituição da União, e sim 

por terceiro, desconhecido, que escrevendo a dita petição serve-se do 

nome do réo, deixa de tomar conhecimento do recurso. 

Supremo Tribunal Federal, 18 de agosto de 1897.— Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — João Pedro. — Ribeiro de Almeida. 

— André Cavalcante. — Manoel Murtinho. — Macedo Soares, vencido. 

Qualquer do povo póde assignar o requerimento de revisão. E o Tribunal 

não é tabellião para reconhecer a firma de quem o assigna. — Americo 

Lobo, de accordo com o voto precedente. — H. do Espirito Santo. — João 

Barbalho. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. 

Foi presente o Sr. ministro procurador geral da Republica. 

114 

Não se toma conhecimento do recurso 

de revisão, por não estar devidamente 

instruido com os documentos 

necessarios, ainda depois de intimado 

o impetrante para que preenchesse 

essa falta. 

N. 212. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, em que é impetrante Clementino José Mathias; não 
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tomam conhecimento do recurso, por não ter sido devidamente instruido 

com os documentos necessarios, ainda depois da prévia intimação do 

mesmo impetrante; pagas pelo recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 18 de Agosto de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Bernardino Ferreira. — João Pedro. — Macedo Soares, 

vencido. — Ribeiro de Almeida. — Pindahyba de Mattos. — André 

Cavalcante. — João Barbalho. — Manoel Murtinho. — H. do Espirito Santo. 

— Americo Lobo, vencido. O recorrente se diz pobre, e é isso motivo 

sufficiente para que o Tribunal Federal requisite o processo que se lhe 

formou ou o traslado. Nem se póde admittir a hypothese contraria, 

porque, si fosse plausivel, os autos não deviam ter andamento, em-

quanto não selados. — Pereira Franco. 

Foi presente o Sr. ministro Procurador Geral da Republica. 

115 

É negado provimento ao recurso de 

revisão criminal intentado para o 

effeito de rehabilitação do recorrente, 

porquanto, devendo ser esta declarada 

somente quando novas provas tenham 

vindo demonstrar com evidencia a 

innocencia do condemnado e o 

consequente erro da condemnação, 

não se mostra com o que de novo 

consta dos autos, que hajam sido 

satisfeitas taes condições. 

N. 49. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal para rehabilitação, em que é impetrante Germano 

Theodoro Wagner: 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

470

Mostra-se do seu processo: que, denunciado e accusado o 

impetrante, como um dos auctores do assassinato de Cyrillo Antonio da 

Silveira, commettido em 4 de março de 1881, foi absolvido por sentença do 

supplente do juiz de direito da comarca fronteira de Uruguayana, na então 

provincia do Rio Grande do Sul; que, reformada essa sentença em gráo de 

appellação, foi o mesmo impetrante condemnado á pena de morte, por 

accordão unanime do Tribunal da Relação de Porto Alegre, em sessão de 8 

de maio do 1883; que, interposta e manifestada revista dessa decisão, lhe 

foi ella negada por accordão do antigo Supremo Tribunal de Justiça, em 

sessão de 20 de fevereiro de 1884, que, subindo o conhecimento daquella 

condemnação capital ao então governo imperial, foi ella commutada na pena 

de galés perpetuas; e que, finalmente, impetrando o sentenciado remissão 

dessa pena, lhe foi ella perdoada por acto de 13 de janeiro de 1890, do 

chefe do Governo Provisorio da Republica. 

Com intuito de obter agora a completa proclamação da sua 

innocencia, allega o impetrante: que a sua condemnação foi o resultado 

de um erro Judiciario; que, por effeito desse erro, soffreu elle as torturas 

infamantes de uma prisão de oito aonos e oito mezes, com a grilheta de 

calceta; que estava innocente do barbaro crime que lhe fora imputado; 

que a denuncia, processo e condemnação foram provocados pelo 

desencadeamento de paixões politicas; que seu processo constituia um 

extenso enxame de tropelias; e que os fugitivos indicios de sua 

culpabilidade tinham sido destruidos pela excepção do alibi que oppoz e 

do qual resultava que na hora do crime estava elle em outro lugar. 

Requisitadas informações do presidente do Superior Tribunal 

de Porto Alegre, declara esse magistrado: que as sentenças de 

condemnação proferidas contra Germano Theodoro Wagner, por altos 

tribunaes, arredados do theatro do crime, constituiam por si sós 

profundas demonstrações da culpabilidade do impetrante; que essas 

decisões, proferidas com as luzes experiencia de velhos juizes e com a 

costumada calma e reflexão, não podiam deixar de ser acatadas como o 
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producto de verdadeira justiça; que de facto a prova contra o impetrante 

apparecia a cada passo no percurso dos quatro grandes volumes que 

formavam os autos do seu processo e de seus companheiros; que essa 

prova era tão eloquente, que os patronos do impetrante nunca 

conseguiram o sen perdas, durante os ultimos tempos do regimen 

decahido; que os novos documentos apresentados são peças puramente 

graciosas, obtidas fóra dos tramites legaes; que taes peças não podem 

prevalecer sobre as decisões de juizes que examinaram attenta e 

minuciosamente os autos; e que, assim, a unica mercê que o impetrante 

podia esperar já lhe fôra generosamente concedida pelo magnanimo 

decreto de perdão. 

O Sr. Ministro procurador geral da Republica opina: que o 

impetrante não pode com justiça obter a solicitada rehabilitação; que a 

sua pretenção não se basea em nenhuma prova acceitavel; que a nova 

justificação por elle apresentada e prestada, quasi nove annos depois da 

perpetração do crime, acerca da existencia de um supposto alibi, já 

allegado no processo de julgamento, não tem valor algam e que, 

portanto, persistem em toda a sua força as provas de criminalidade do 

impetrante, em que se fundaram as sentenças que o condemnaram. 

Isto posto, e 

Considerando que dos autos se acha plenamente provada a 

co-participação do impetrante no barbaro assassinato do estancieiro 

Cyrillo Antonio da Silveira; 

Considerando que, com effeito, do processo resultam as 

seguintes provas: que Eleuterio de Avila, brigando com o seu cunhado 

Cyrillo, por questões de familia, jurara delle se vingar; que o impetrante, 

amigo intimo de Eleuterio e inimigo de Cyrillo, não era alheio a este plano, 

friamente concertado, de vingança, e tanto que, uma vez mandou que 

Izidoro Antonio Guterres, peão de Eleuterio, fosse fallar com o seu patrão, 

que desejava dar-lhe um serviço, e sabendo depois esse peão que tal 
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serviço era o assassinato de Cyrillo, a isso formalmente se recusou, 

declarando então o impetrante que o havia de pagar e bem pago; que em 

outra occasião o impetrante prometteu a um escravo de Cyrillo, em nome 

de Eleuterio, a sua carta de liberdade, si matasse o seu senhor; e que, 

finalmente, procurou convencer a um outro escravo de Cyrillo, que elle 

era seu inimigo e que por isso o devia assassinar, sem receio de ser 

prezo, porque fugiria para o Estado Oriental; 

Considerando que, além dessas mencionadas provas, existem 

nos autos outras circumstancias, entre ellas a de haver o impetrante, tres 

dias depois do crime, quando este ainda permanecia envolto no mais 

denso mysterio, contado a uma testemunha que o unico movel do crime 

era o roubo, e que a morte de Cyrillo fora occasionada pelo ferimento que 

elle fizera no braço de um dos assaltantes; e perguntando-se-lhe como, 

não se achando elle presente no logar do crime, podia saber desse 

incidente, mostrou-se então muito perturbado, e accrescentou ser tal 

facto do dominio publico, evadindo-se depois para Montevideo, onde foi 

efectuada a sua prisão; 

Considerando que, estas importantes circumstancias, 

sufficientes para gerar a convicção da criminalidade do impetrante, ainda 

foram robustecidas pela solemne declaração da vinva do assassinado e de 

um paraguayo, Manoel Alarcon, de terem reconhecido o impetrante no 

grupo dos individuos que assaltaram a estancia; 

Considerando por outro lado, que a prova exbibida pelo 

impetrante para demonstrar a sua innocencia é de todo imprestavel, pois 

que do simples confronto dos depoimentos das testemunhas, tornam-se 

evidentes as contradicções em que ellas cahiram, e de modo a retirar 

desse documento todo o valor juridico; 

Considerando que, si na verdade, assevera agora José Patricio 

de Barros, amigo particular do impetrante, que elle não podia estar 

presente na occasião em que se praticou o crime, as 7 horas da noute de 
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4 de março de 1881, porque a essa hora achava-se elle em sua casa, 

distante tres leguas da estancia de Cyrillo, todavia, no summario de culpa, 

a mesma testemunha jura: que o impetrante nesse dia jantou com elle e 

que sahira antes do pôr do sol;  

Considerando que a a alludida testemunha, José Patricio de 

Barros, explicando a ida do impetrante para Montevideo, logo após o 

assassinato, affirma que elle emprehendeu essa viagem para tratar de 

negocios delle, depoente, e de seu sogro; e entretanto, no summario da 

culpa, diz: que a fugida do impetrante para Montevideo, era devida a ter 

sido elle reconhecido pela viuva do assassinado; 

Considerando mais, que o impetrante, na petição dirigida a 

este tribunal, procura insinuar que a autoria do hediondo crime de que o 

accusam deveria recahir sobre o celebre assassino Assuaga e seu bando; 

e, no entanto, é o proprio sogro de José Patricio de Barros, que assevera, 

que na época em que fôra morto Cyrillo percorria a campanha um grupo 

de bandidos, e que o impetrante fazia parte desse grupo; 

Considerando que, da mesma sorte nenhum elemento de 

credibilidade podem revestir os depoimentos das duas testemunhas que 

affirmam ter ouvido da viuva do assassinado, que ella se enganara 

quando dissera que o impetrante estava presente na occasião da morte de 

seu marido, uma vez que ella não veio a juizo confirmar taes declarações; 

Considerando, finalmente, que a rehabilitação de um 

condemnado não deve ser proclamada, sinão quando novas provas vierem 

demonstrar, de modo evidente, a sua innocencia e o consequente erro da 

sua condemnação: 

Accordão por isso negar provimento ao presente recurso de 

revisão criminal. Pague o impetrante as custas. 
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Supremo Tribunal Federal, 15 de setembro de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. — Augusto 

Olyntho. — André Cavalcante. — Americo Lobo. — Ribeiro de Almeida. — 

João Barbalho. — Manoel Murtinho. — Macedo Soares, vencido, por 

considerar perfeitamente rebabilitado o recorrente pelo decreto de perdão 

concedido pelo marechal Deodoro, chefe do Governo Provisorio, á vista dos 

documentos novos que lhe foram presentes e das sensatas considerações 

que o fundamentaram. Em meu conceito, Germano Theodoro Wagner não 

foi o assassino, directo ou indirecto, de Cyrillo da Silveira, pelo que dos autos 

consta. Não discuti esta questão da autoria, porque levantei no Tribunal, 

pela primeira vez, a prejudicial da rehabilitação, precedida de decreto de 

perdão do Governo Provisorio da Republica. 

Fui presente, João Pedro. 

116 

Julga-se prejudicado o pedido de 

revisão, estando o requerente solto, 

por ter já cumprido a pena a que foi 

condemnado. 

N. 85. — Vistos, relatados e discutidos estes autos em que 

Felix Ferreira Lopes requer revisão de seu processo, pelo qual foi 

condemnado a tres annos de prisão cellular e na multa de 20 % do valor 

do objecto furtado, em virtude de decisão do jury do termo de São 

Sebastião do Cahy, Estado do Rio Grande do Sul, e allegando nullidade do 

dito processo e conseguintemente da sentença que o condemnou, pede, 

por isso, ser posto em liberdade: o Supremo Tribunal Federal julga 

prejudicado o pedido, visto ter já cumprido a sentença o requerente, e 

achar-se solto, como informa o juiz de direito daquella comarca, em officio 

de 22 de julho deste anno, a fls. 13. 
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Supremo Tribunal Federal, 18 de setembro de 1897. — Aquino 

e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco. — Macedo Soares. 

— Manoel Murtinho. — João Barbalho. — André Cavalcante. — Bernardino 

Ferreira. — Lucio de Mendonça. — H. do Espirito Santo. — Americo Lobo. 

— Ribeiro de Almeida. 

Fui presente, João Pedro. 

117 

É confirmada a sentença quanto ao 

primeiro recorrente, por não haver 

nullidade no processo, achar-se 

provado o crime e ser legal a pena 

imposta; reformada quanto ao segundo 

somente para reduzir a pena de 35 

annos de prisão a 30, na fórma da lei. 

N. 21. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que os 

réos José Alves da Silveira e Ascenso Bicudo do Amarante, condemnados, 

o primeiro a 30 annos de prisão cellular, pela qual fora substituida pelo 

Superior Tribunal de Porto Alegre a pena de morte, imposta pelo jury de 

S. Francisco de Paula de Cima da Serra, no Estado do Rio Grande da Sul, 

como incurso no grio maximo do art. 192 do Codigo Criminal, pena 

convertida pela forma indicada na do mesmo gráo do art. 294, § 1.º, do 

Codigo Penal, e o segundo réo condemnado pelo referido jury a 35 annos 

de prisio, gráo médio do art. 192 do mencionado Codigo Criminal, pelo 

homicidio perpetrado por ambos em Manoel Pituba, pedem a revisão do 

seu processo, por terem sido preteridas as fórmas essenciaes na sua 

organisação, assim como pela injustiça das mesmas sentenças, contrarias 

á evidencia dos autos: o Supremo Tribunal Federal nega provimento ao 

recurso em relação ao primeiro réo, por isso que o exame das peças 

constantes dos autos demonstram claramente que foram guardadas as 

fórmulas substanciaes do processo, e bem assim que a sentença está 
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inteiramente de accordo com as provas apresentadas e as disposições de 

direito, e conforme a lei penal relativa ao assumpto. Dá provimento, 

porém, ao recurso interposto pelo segundo réo, mas tão somente para 

corrigir a pena imposta, reduzindo-a de 35 annos de prisão a 30 annos, 

ex-vi do art. 1.º do decreto n. 774 da 20 de setembro de 1890, uma vez 

que, tendo sido a seu respeito observadas todas as formalidades legaes, a 

sentença nesta parte tambem não é contraria á evidencia dos autos. E 

assim julgando, condemoam os recorrentes nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 6 da outubro da 1897.— Aquino e 

Castro, P. — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos. — Bernardino 

Ferreira. — André Cavalcante. — Ribeiro de Almeida. — Augusto Olyntho. 

— Manoel Martinho. — Macedo Soares. — Americo Lobo. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

118 

É negado provimento ao recurso de 

revisão e confirmada a sentença que 

condemnou o réo á pena do art. 294, 

do Codigo Penal, gráo médio, vistos os 

autos. Pelas primeiras respostas do 

jury aos quesitos propostos foi 

affirmada uma circumstancia 

aggravante (superioridade em armas) 

e outra attenuante (provocação e 

aggressão anterior das, dadas em 

virtude de despacho do juiz, mandando 

responder de modo regular e completo 

ao 1.º quesito sobre o facto principal, 

foi mais reconhecida a circumstancia 

attenuante do § 9.º do art. 42 do 

citado codigo, que não foi tomada em 
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consideração na sentença, porque só 

tinha o jury, da segunda vez, de 

rectificar a resposta dada ao 1.º 

quesito. 

N. 253. — Vistos e relatados os presentes autos de revisão 

criminal, em que é peticionario Luiz Manoel de Figueiredo, negam 

provimento ao recurso interposto, affirmada assim a sentença á fl. 73 

destes autos, á vista das informações á fl. 4; pagas pelo dito peticionario 

as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 20 de outubro de 1897. — Pereira 

Franco, V. P. — Lucio de Mendonça. — Piza e Almeida. — André Cavalcante. 

— Pindahyba de Mattos. — Bernardino Ferreira. — João Barbalho. — Macedo 

Soares. — Manoel Murtinho, vencido: Votei no sentido de impor-se ao réo 

impetrante a pena do gráo do art. 294, § 2.º, do Codigo Penal. — Augusto 

Olyntho, vencido: Votei de accordo com o Sr. ministro Manoel Murtinho. — 

H. do Espirito Santo, vencido, de accordo com o voto do Sr. Murtinho. — 

Ribeiro de Almeida, vencido: Reformava a sentença para reduzir a pena ao 

gráo sub-médio, visto que foram reconhecidas duas circumstancias: uma 

aggravante, a de superioridade em armas, e uma attenuante, a de 

aggressão anterior; e esta é preponderante. — Americo Lobo, vencido de 

accordo com o voto precedente. 

Fui presente, João Pedro. 

119 

Tomando-se, como preliminar, 

conhecimento do pedido de revisão, 

embora se trate de pequena pena 

imposta pela junta correccional, porque 

ás proprias contravenções é cabido 

semelhante recurso, nega-se-lhe 
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provimento porque, estando cumprida 

a pena, em nada aproveitaria ao 

recorrente a annullação do processo 

pelas irregularidades allegadas; e da 

revisão não poderia advir a 

rehabilitação, por não ter sido provada 

e nem ao menos allegada a innocencia 

do condemnado. 

N. 229. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

crime, em que é peticionario Guilherme Torrado, condemnado pela junta 

correccional da 2.ª Pretoria desta Capital á pena de 40 dias de prisão 

cellular, gráo médio do art. 330, § 1.º, combinado com o art. 13 do 

Codigo Criminal, pelo crime de tentar subtrahir uma carteira do bolso de 

seu dono; vencida a preliminar de conhecer-se da revisão, apezar de 

tratar-se de condemnação de pena pequena, por isso que ás proprias 

contravenções cabe semelhante recurso, em vista da generalidade da lei 

que o instituiu, resolvem não provel-a, porque, tendo o recorrente 

cumprido sua pena, nada lhe aproveitaria a annullação do processo pelas 

allegadas irregularidades, e da revisão não lhe poderia advir o effeito 

moral da rehabilitação, porque não provou, nem ao menos allegou sua 

innocencia; assim julgando, confirmada a sentença recorrida, condemnam 

o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 30 de outubro de 1897.— Aquino e 

Castro, P. — H. do Espirito Santo, vencido na preliminar, por me parecer 

que o recurso extraordinario da revisão criminal não foi instituido para os 

processos policiaes, que são equiparados ás contravenções, e menos 

ainda para estas. Do proprio texto do art. 81 da Constituição se evidencia 

que o legislador destinou tal recurso para materia crime, não se referindo 

aos delixtos policiaes, nem ás contravenções, e deixando que uma lei 

ordinaria marcasse os casos e a fórma da revisão. 
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É certo que a lei n. 224, de 1894, posterior á Constituição, fez 

silencio sobre os casos pertinentes a esse recurso, no entanto o decreto n. 

848, de 1890, no art. 9.º, n. 3, § 1.º, já havia disposto que o mesmo era 

facultado nos crimes de todo o genero, exceptuadas as contravenções. Si 

consultarmos nossa jurisprudencia, verificaremos que para os crimes 

comprehendidos no art. 12, § 7.º, do Codigo do Processo Criminal, nem o 

recurso de revista, para o Supremo Tribunal de justiça era concedido. 

Em vista do actual Codigo Criminal, que fez distincção entre 

crime propriamente dito e contravenção, não me parece permittida uma 

interpretação ampliativa, para não dizer arbitraria, no sentido de 

confundir, para os effeitos da revisão, o crime com as contravenções, e os 

pequenos crimes, antigamente ditos policiaes. 

Ninguem, em vista do decreto n. 848, poderá dizer que o 

legislador cogitou da revisão crime para os processos de multas, algumas 

de insignificante quantia, para as pequenas penas de prisão, para 

reformar ou confirmar as respectivas sentenças, e proclamar a innocencia 

dos condemnados! Não; semelhante recurso foi instituído para corrigir os 

erros judiciarios, na punição do crime, no sentido stricto do termo, que, 

como mais claramente define o codigo penal francez, é pelas leis passivel 

de pena afflictiva ou infamante. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — 

Ribeiro de Almeida. — André Cavalcante. — Americo Lobo. — Piza e 

Almeida. — Lucio de Mendonça. — Manoel Murtinho. — Pindahyba de 

Mattos. — Bernardino Ferreira. — Augusto Olyntho. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

120 

É reformada a sentença para ser 

applicada ao réo, pelo crime de 

homicidio que commetteu sob o 

dominio do antigo Codigo Criminal, a 
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pena do art. 193, gráo médio, do 

mesmo codigo, visto ser menos 

rigorosa que a do codigo actual, de 

conformidade com o que está por este 

disposto no art. 3.º. 

N. 269. — Vistos, expostos e discutidos os presentes actos de 

revisão criminal, em que é impetrante Domingos Lophêo, estando 

plenamente provada a autoria do impetrante no crime de homicidio, que 

lhe foi imputado, mas tendo sido esse crime, sem aggravantes 

elementares, commettido ainda sob o dominio do antigo Codigo Criminal, 

não podendo, em consequencia, ser applicadas ao impetrante as penas do 

actual Codigo Penal, senão no caso especial de serem mais brandas, ex-vi 

do estatuido em sen art. 3.º, que, estabelecendo que a lei penal não tem 

effeito retroactivo, somente permitte que o facto anterior seja regido pela 

lei nova, quando for elle punido com penas menos rigorosas; e havendo-

se imposto ao impetrante a pena de 17 anãos de prisão cellular, gráo 

médio do art. 294, § 2.º, combinado com o art. 409 do actual Codigo 

Penal, quando para esse crime e no mesmo gráo era a pena, pelo art. 193 

do antigo codigo, de 12 annos de prisão com trabalho: 

Accordão conceder, era parte, provimento ao recurso, para, 

reformando a sentença do jury da cidade de Ubá, Estado de Minas Geraes, 

condemnar o impetrante Domingos Lophêo á pena de 12 annos de prisão 

com trabalho, gráo médio do art. 193 do antigo Codigo Criminal. Custas 

ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de novembro de 1897. — 

Aquino e Castro, P. — Bernardino Ferreira. — Piza e Almeida. — 

Pindahyba de Mattos. — Macedo Soares. — André Cavalcante. — Americo 

Lobo. — Ribeiro de Almeida. — Lucio de Mendonça. — Manoel Murtinho.— 

H. do Espirito Santo, vencido. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 
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121 

É julgado nullo todo o processo por 

inobservancia de disposições legaes, 

tanto na formação da culpa como no 

julgamento. 

N. 60. — Vistos, expostos e discutidos estes autos em que o 

réo Euzebio de Moraes pede revisão do processo a que respondeu por 

crime de roubo, pelo qual foi condemnado em virtude de decisão do jury 

do termo de S. Francisco de Paula de Cima da Serra, Estado do Rio 

Grande do Sul, a nove annos e quatro mezes de prisão simples e na multa 

de 20 % do valor roubado, gráo maximo do art. 269 do Codigo Criminal; 

E attendendo a que a denuncia do promotor publico, 

mencionando um crime de roubo, attribuido ao réo, não precisa o tempo, 

nem o lugar, e apenas diz que fora praticado ha doas annos, mais ou 

menos, e naquelle termo; 

Que, referindo-se a um ontro identico crime attribuido ao 

mesmo réo, diz que não podia precisar a época em que tivera lugar; 

Que não refere quaes os objectos roubados, sua qualidade e 

seu valor, ao menos presumivel; 

Que não houve corpo de delicto por onde conste qual a 

violencia feita á pessoa ou á cousa, elemento constitutivo do crime, 

deixando assim a denuncia de observar o disposto no art. 79 do Codigo do 

processo criminal; 

Attendendo a que na formação da culpa foram inquiridas cinco 

testemunhas, duas das quaes são as pessoas que soffreram os alludidos 

roubos, pelo que não podiam ser tidas como testemunhas legaes, ficando 

assim reduzidas a tres, insufficientes para o minimo que a lei prescreve 

em crimes desta natureza, e que assim infringiu-se o disposto no art. 48 
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da lei de 3 de dezembro de 1841 e art. 266 do regulamento n. 120 de 31 

de janeiro de 1842; 

Que do processo de julgamento não constam os termos: de 

verificação das cedulas; da chamada dos jurados, para se verificar o 

numero com que foi aberta a sessão; do sorteio do jury de sentença, por 

onde se saiba quaes as recusacões e impedimentos; do comparecimento 

das testemunhas ou dispensa das mesmas; da leitura do processo, da 

accusação e da defeza e dos incidentes relativos; da consulta do juiz de 

direito ao conselho de sentença; da incommunicabilidade desse conselho; 

Attendendo, finalmente, a que nem siquer consta dos autos a 

acta da sessão do jury; e tudo com infracção dos arts. 344 e seguintes do 

citado regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, e mais disposições 

de direito sobre o processo de julgamento; 

O Supremo Tribunal Federal, de conformidade com o disposto 

no art. 74, § 6.º, da lei n. 224 de 20 de novembro de 1894, julga nullo o 

processo desde a formação da culpa. Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 20 de novembro de 1897. — 

Aquino e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Piza e Almeida. — H. do 

Espirito Santo, vencido: Votei pela improcedencia de todo o processado, 

verdadeira iniquidade, que determinou a condemnação do infeliz 

recorrente, que soffre ha mais de sete annos pena de prisão, por um 

crime imaginario, porque não está o mesmo provado dos auyos! O facto 

de haver encontrado o Tribunal nuliidades no processo não devia inhibil-o 

de decretar, quanto antes, o livramento do recorrente, victima da justiça 

criminal. — João Barbalho. — Lucio de Mendonça. — Ribeiro de Almeida. 

— Manoel Murtinho, vencido, tendo votado pela absolvição do impetrante 

por falta de prova do delicto. — Augusto Olyntho, vencido. Votei pela 

absolvição do réo por falta de prova. — André Cavalcante. — Bernardino, 

Ferreira, vencido: Verificando-se dos autos que nenhuma prova existe de 

criminalidade contra o recorrente, e sobrepujando o reconhecimento da 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

483

innocencia do recorrente, injustamente condemnado, acima de qualquer 

apreciação de irregularidades de fórmulas precessuaes, dever-se-hia 

decretar a sua immediata absolvição e não a nullidade do processo. — 

Macedo Soares. — Pereira Franco. — Americo Lobo: De accordo com o 

requerimento da revisão e com o teor do art. 37 do Codigo Penal, reduzo 

a pena imposta illegalmente no maximo á do médio, visto não concorrer 

nenhuma circumstancia aggravante; desta sorte, a pena legal já está de 

ha muito cumprida e findo o processo.  

Fui presente, João Pedro. 

122 

É confirmada a sentença que 

condemnou o réo á pena de 30 an-nos 

de prisão, pelo crime de homicídio por 

elle e outros perpetrada contra a 

pessoa do juiz de direito da comarca de 

S. Fracisco, em Minas Geraes. 

Condemnados os réos por crimes de 

homicidio, incendio, roubo e damno, 

obtiveram do Tribunal da Relação, por 

meio de habeas-corpus, annullação do 

processo, com o fundamento de se 

tratar do crime principal de sedição 

sendo os outros connexos, e ser 

incompetente o fôro da culpa para o 

processo e julgamento. Na nullidade 

assim julgada é baseado o recurso de 

revisão, que não procede porque não 

se dão as condições precisas para o 

crime de sedição; e, quando se 

dessem, não seria nullo o processo, 
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porque a competencia do fôro da culpa, 

qualquer que seja o crime, prevalece, 

desde que ao tempo do processo tem 

cessado a sedição. 

Intelligencia dos arts. 93 da lei de 3 de 

dezembro de 1841, e 243 do 

regulamento n. 120, de 1842. 

N. 250. — Vistos, expostos e relatados os autos de revisão de 

processo criminal, em que é recorrente Theodorico Nunes Tamarino, em 

favor de José Silvestre Tito, codemnado a 30 annos de prisão simples pelo 

jury da cidade de S. Francisco, Estado de Minas. 

A denuncia imputa a José Silvestre Tito e outros os seguintes 

factos: 

Na noite de 31 de março para 1 de abril de 1896, reunidos em 

numero superior a 20, e armados, entraram na cidade de S. Francisco e, 

dirigindo-se para o lugar onde estava situada a casa de residencia do Juiz 

de direito, Dr. Antonio Simões da Silva Cuim Attuá, dispararam tiros sobre 

a mesma casa e a incendiaram. 

No dia 1 de abril, das 11 para as 12 horas da manhã, 

aggrediram o tenente-coronel Miguel José de Psssos e Olimpio Rodrigues 

de Lima, quando entravam na cidade. O tenente-coronel Passos logrou 

nessa occasião escapar, Oiympio foi assassinado. 

No mesmo dia, ás 4 horas da tarde, mataram o juiz de direito 

Dr. Caim Attuá, e seu filho, capitão Octaviano Cuim Attuá, os quaes tendo 

abandonado a casa incendiada, se haviam refugiado em um quarto, no 

quintal, onde penetraram os réos, por meio de arrombamento. 

No dia 2 deram caça a José Simões Attuá, Eufrasio Attuá e 

tenente-coronel Miguel José de Passos, matando a este, quando sabia de 
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sua casa em procura de asylo mais seguro; a aquelles, na casa de Simão 

Marques, onde se tinham refugiado. 

No mesmo dia 2, e nos seguintes, se apoderaram dos generos 

de negocio do tenente-coronel Miguel José de Passos, do capitão 

Felicissimo Gaia e do Dr. Eduardo Lopes Domingues, penetrando em 

algumas das respectivas casas, por meio de arrombamento das portas. O 

mesmo fizeram em um deposito de cargas consignadas a negociantes de 

Montes Claros, Grão-Mogol, Contendas e Coração de Jesus. Além disso, 

incendiaram os cartorios dos escrivães e o archivo municipal, e 

subtrabiram autos e papeis. 

Processados, foram pronunciados como incursos nos arts. 291, 

§ 1.º, 136, 356, 359 e 326 do Codigo Penal, sendo afinal condemnados os 

que foram submettidos a julgamento entre os quaes, José Silvestre Tito. 

Tendo passado em julgado as sentenças condemnatorias, alguns dos 

condemnados impetraram habeas-corpus á Relação do Estado de Minas, 

que o concedeu, julgando nullo todo o processo, por dous fundamentos: 

4.º, porque os pacientes commetteram os crimes de sedição, homicidio, 

incendio, damno e roubo, sendo o principal o de sedição, e os outros 

connexos; entretanto a denuncia, a pronuncia e a condemnação excluiram 

aquelle; 2.º porque, tratando-se de sedição é incompetente o fôro da 

culpa para o processo e julgamento. E da nullidade assim julgada pela dita 

Relação se prevalece o recorrente, para pedir a revisão do processo. 

O que tudo visto: 

Considerando que os elementos materiaes do crime de 

sedição, conforme a definição do art. 118 do Codigo Penal, são: 

a) a reunião de mais de 20 pessoas, estando algumas 

armadas; 

b) o arruido, violencias ou ameaças; 
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c) ser o offendido pessoa revestida de caracter publico. 

E o elemento moral é a intenção de: 

1.º, obstar a posse de algum funccionario publico, nomeado 

competentemente e munido de titulo legal, ou prival-o do exercicio das 

suas funcções; 

2.º, exercer algum acto de odio ou vingança contra algum 

funccionario publico, ou contra os membros das camaras do Congresso, 

das assembléas legislativas dos Estados, ou das intendencias ou camaras 

municipaes; 

3.º, impedir a execução de alguma lei, decreto, regulamento, 

sentença do Poder Judiciario, ou ordem de auctoridade legitima; 

4.º, embaraçar a percepção de alguma taxa, contribuição ou 

tributo legitimamente imposto; 

5.º, constranger ou peturbar qualquer corporação politica ou 

administrativa no exercicio de suas fancções: 

Considerando que nos factos imputados a José Silvestre e 

outros não se verificam os elementos materiaes do crime de sedição, visto 

que não se trata de arruido, violencia ou ameaças, porém de homicidios, 

roubos e furtos sendo que a violencia, elemento do crime de sedição, 

comquanto comprehenda quaesquer vias de facto, quer produzam, quer 

não produzam dôr ou lesão, não abrange o homicidio, crime de natureza 

differente, pelo qual se tem em vista supprimir o offendido, quando a 

violencia tende a lhe causar coacção, injuria, dôr ou lesão; e, portanto, o 

homicidio do juiz de direito Dr. Caim Attuá, o unico dos offendfdos que 

revestia caracter publico, não é uma violencia constitutiva do crime de 

sedição; 
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Considerando que quando assim não fosse, não se verifica no 

homicidio do Dr. Cuim Attuá o elemento moral do crime de sedição, 

porquanto, não consta dos autos, nem mesmo se allega que, 

commettendo esse homicidio, tivesse sido a intenção dos réos exercer 

acto de odio ou vingança contra o juiz de direito; e é manifesto que não 

teem applicação as variantes de intenção enunciadas sob ns. 1, 3, 4, e 5 

do art. 118 do Codigo Penal; 

Considerando que quando pudesse ser classificado como 

sedição o homicidio do juiz de direito Dr. Cuim Attuá, não procederia a 

nullidade do processo, porquanto: 

1.º, expostos os factos na denuncia, com todas as suas 

circumstancias, a indevida apreciação e consequente erro de classificação 

dariam lugar á reforma da sentença, afim de ser rectificada a classificação 

e applicada a pena legal: mas não seriam parte para a nullidade do 

processo, de modo a nenhum effeito produzir: 

2.º, porque a competencia do fôro da culpa, qualquer que seja 

o crime, prevalece, desde que, ao tempo do processo, tenha cessado a 

sedição. A lei de 3 de dezembro de 1841, nas disposições geraes, art. 93, 

tratando do prcesso de qualquer crime, dispõe que se tiver apparecido 

sedição ou rebellião, o delinquente será julgado no termo, comarca ou 

provincia mais visinha; e o regulamento de 31 de janeiro de 1842, art. 

243, completando aquella disposição, assim se exprime: 

“Quando em um termo tiver apparecido, e estiver em acto, 
sedição ou rebellião, será o fôro competente para o 
conhecimento de quaesquer delictos commettidos ahi, o do 
subdelegado ou delegado mais proximo do termo mais 
visinho, ou o juiz municipal e o jury do mesmo termo, 
segundo for a natureza do delicto, e o tribunal ao qual deva 
pertencer o seu julgamento.”  

Portanto, o que se deduz da lei e seu regulamento é que, 

apparecendo em um termo sedição ou rebellião, emquanto não cessarem 
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os actos sediciosos ou revolucionarios, será julgado o delinquente, 

qualquer que seja o crime, no termo mais visinho; mas, dos autos consta 

que os ultimos crimes praticados por José Silvestre Tito e seus co-réos 

aconteceram no dia 3 de abril, e que nos dias 5 e 6 elles se retiraram da 

cidade de S. Francisco, deixando-a em completo socego; emquanto o 

inquéeto policial (fl. 9) foi iniciado no dia 29 de abril, e a formação da 

culpa (fls. 27 v.) no dia 20 de maio; 

Considerando, finalmente, que dos defeitos do questionario, 

notados pelo Sr. procurador geral, fl. 155, não resultou prejuizo ao réo 

Tito, o qual, como reconhece o mesmo Sr. procurador geral, seria 

condemnado na mesma pena maxima, ainda que o jury tivesse negado a 

autoria dos factos sobre que se deram esses defeitos: 

Accordão em confirmar a sentença recorrida; pagas as custas 

pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 20 de novembro de 1897. — 

Aquino e Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — Piza e Almeida. — H. do 

Espirito Santo. — Lucio de Mendonça. — Manoel Martinho. — André 

Cavalcante. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. — Macedo Soares. 

— João Barbalho. — Americo Lobo. 

Fui presente, João Pedro. 

123 

Não se toma conhecimento do recurso 

de revisão por não estar a petição 

devidamente assignada, salvo o direito 

da parte de interpol-o de novo e em 

fórma regular. 

N. 157. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão crime, requerida por Joaquim Mendes, condemnado no termo de 
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Lavras, no Estado de Minas, ás penas do art. 193 do Codigo Criminal de 

1830, delle se verifica que a petição de revisão não está assignada pelo 

referido Joaquim Mendes, nem por procurador para isso constituido, nem 

por outrem a seu rogo; pelo que, o salvo o direito de interpor o 

requerente outro novo e regular pedido de revisão, o Supremo Tribunal 

Federal não conhece do mencionado recurso; pagas as custas pelo dito 

requerente. 

Supremo Tribunal Federal, 24 de novembro de 1897. — 

Aquino e Castro, P. — João Barbalho. — Piza e Almeida. — Manoel 

Murtinho. — Americo Lobo, vencido. — Lucio de Mendonça — Augusto 

Olyntho. — Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito Santo. — André 

Cavalcante. — Pereira Franco. 

Fui presente, João Pedro. 

124 

É negado provimento ao recurso de 

revisão porque o processo está regular, 

o crime provado, bem como a sua 

autoria e a pena imposta é a legal. 

N. 119. — Vistos, expostos e relatados os autos, negam 

provimento á revisão requerida pelo condemnado Raymundo de Souza 

Castro, em cumprimento da pena de 14 annos de prisão simples, maximo 

do art. 295, § 1.º, combinado com o art. 409 do Codigo Penal, pelo jury 

da comarca de Ipú, Estado do Ceará; porquanto, vê-se dos autos, não se 

deram no julgamento nullidades de ordem alguma, como bem julgado foi 

pela Relação do mesmo Estado á fl. 431, o crime está plenamente 

provado, como plenamente provada a sua autoria, e a pena imposta foi a 

legal. E pague o recorrente as custas. 
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Supremo Tribunal Federal, 27 de novembro de 1897. — 

Aquino e Castro, P. — Macedo Soares. — Pindahyba de Mattos. — Piza e 

Almeida. — Pereira Franco. — Palheiro de Almeida. — Americo Lobo. —

André Cavalcante. — H. do Espirito Santo. — Manoel Murtinho. — Augusto 

Olyntho. — Bernardino Ferreira. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

125 

É confirmada e sentença recorrida, 

porquanto o crime e sua autoria estão 

plenamente provados; não ha nullidade 

no processo summario ou no plenario, 

e a pena imposta é a legal. 

N. 189. — Vistos, expostos e relatados os autos, confirmam a 

sentença recorrida, fl. 97, por Bonifacio Antonio de Oliveira, condemnado 

pelo jury da camarca da Leopoldina, Estado de Minas Geraes, no gráo 

maximo do art. 294, § 1.º, do Codigo Penal; porquanto o crime e sua 

autoria estão plenamente provados; não constam nullidades havidas no 

processo, quer no summario, quer no plenario; e a pena imposta é a 

legal. Pague o reccorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 27 de novembro de 1897 — Aquino 

e Castro, P. — Macedo Soares. — Pindahyba de Mattos. — Piza e Almeida. 

— Pereira Franco. — H. do Espirito Santo. — André Cavalcante. — Lucio 

de Mendonça. — Augusto Olyntho. — Manoel Murtinho. — Ribeiro de 

Almeida. — Americo Lobo. — João Barbalho. — Bernardino Ferreira. 

Fui presente, João Pedro. 
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126 

Não passando a preliminar proposta, 

de não se tomar conhecimento da 

revisão, por não constar achar-se presa 

a recorrente, condemnada por crime de 

injurias verbaes, visto não haver 

disposição legal que faça depender 

dessa condição o recurso interposto, é 

reformada a sentença e absolvida a 

recorrente, porque, se é deficiente a 

prova da accusação e da defesa, dos 

autos resulta conhecer-se que houve 

injurias reciprocas, da parte do 

queixoso e da ré, caso em que se dá 

compensação, obstando a 

condemnação. 

N, 245. — Vistos, expostos e discutidos estes autos, delles 

consta que Philomena Bentes pede revisão do processo a que respondeu 

na cidade de Belém, Estado do Pará, por queixa de Francisco Bernardo da 

Silva, pelo crime de injurias verbaes, e no qual, tendo sido absolvida 

unanimemente por decisão do Tribunal Correccional da dita cidade, foi em 

gráo de recurso interposto pelo queixoso para o respectivo Superior 

Tribunal de Justiça, reformada a sentença absolutoria e condemnada a 

recorrida, ora requerente, a dous mezes e dez dias de prisão simples e na 

multa de 225$, gráo médio do art. 319, § 3.º, combinado com o § 2.º do 

mesmo artigo a com o art. 409 do Codigo Penal. 

Proposta a preliminar de não conhecer-se do pedido de revisão 

por não constar achar-se presa a requerente, não passou, porque em 

nenhuma das disposições acerca do processo de revisão, quer da 

Constituição da União, art. 81, quer do decreto n. 848 de 11 de outubro 
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de 1890, art. 9.º, n. 3, quer da lei n. 221 de 20 de novembro de 894, art. 

74, se faz depender a revisão da prisão previa do condemnado; 

evidenciando-se das citadas disposições não ser condição exigida para 

interposição desse recurso, desde que póde ser requerido pelo proprio 

condemnado, por pessoa de sua familia, por qualquer do povo, ou pelo 

procurador geral da Republica, quer antes, quer depois de comprida a 

sentença condemnatoria definitiva, mesmo depois do perdão da pena e 

até depois da morte do condemnado, para rehabilitação de sua memoria. 

E considerando que das quatro testemunhas do queixoso, que 

depazeram, tres são reconhecidamente suspeitas (senão falsas), por se 

declararem offendidas pela ré, e por se dizerem presenciaes do facto, 

quando se infere dos autos não terem estado a elle presentes, restando 

apenas uma, que por ser unica não auctorisa uma condemnação; 

Considerando que em nenhum dos termos do processo 

confessou a ré ter injuriado ao queixoso (interrogatorio a fls. 70 e 102), 

sendo que si tal confissão se deduz das razões do seu advogado, fis. 80 e 

111, quando allega compensação de injurias, não se póde acceitar essa 

confissão somente na parte prejudicial á offendida e desprezar na parte 

que lhe é favoravel; 

Considerando que das quatro testemunhas da defesa affirma 

uma ter presenciado o queixoso injuriar a ré e até espancal-a com um 

chapéo de sol, e as outras, embora não presenciaes, referindo-se ao que 

ouviram da propria ré, não deixam de corroborar, pelas circumstancias 

que relatam, aquella affirmação; 

Considerando, finalmente, que si deficiente é a prova da 

defesa, não o é menos a da accusação, resultando clara e 

concludentemente das peças dos autos que injuriaram-se reciprocamente 

o queixoso e a ré, como bem o reconheceu e declarou no seu relatorio á 

fl. 91 o Dr. juiz de direito do 3.º districto criminal, perante quem correu o 

processo e tambem assim o julgou unanimemente o tribunal correccional 
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à fl. 106, havendo, portanto, compensação de injurias, o que obsta a 

condemnação: reformam a ultima sentença, para absolver, como 

absolvem, a requerente da accusação contra ella intentada, e condemnam 

o queixoso nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 29 de novembro de 1897. — 

Aquino e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Piza e Almeida, vencido.—

Lucto de Mendonça. — Americo Lobo. — Ribeiro de Almeida. — H. do 

Espirito Santo, vencido na preliminar, por entender que, nas 

contravenções e nos crimes punidos com penas inferiores a seis mezes de 

prisão, não ha o remedio extraordinario da revisão do processo. Tambem 

me parece que não podia a recorrente pedir a revisão de seu processo 

sem estar presa, ou por outra, sem que a sentença revista estivesse em 

execução. — Macedo Soares. — Bernardino Ferreira, vencido: Dos autos 

está provado o crime de injuria imputado á recorrente, que o não contesta 

e apenas invoca em seu favor o beneficio da compensação, por ter sido 

tambem injuriada pelo queixoso. Mas, em meu conceito, a recorrente não 

logrou provar essa sua allegação. Das testemunhas que apresentou, uma 

só é que assevera que o queixoso injuriou a recorrente, porém sem 

especificar quaes foram as injurias por elle proferidas; e, assim sendo, 

não se póde dar a pretendida compensação. 

Para que tenha lugar a compensação, ensina Carrara, é 

necessario que o offendido dirija tambem a seu offensor epithetos de 

caracter injurioso. Dahi, o aphorismo juridico: Retorsio moderata 

extrajudiciais remedium reparandae famas est; paria cum paria 

compensatur, mutua actione tolluntur (Sulla retorsione delle injurie). E 

esta doutrina tem inteiro assento em o nosso Codigo Penal, que, depois 

de no art. 317 definir o que se deve entender por injuria, declara no art. 

322 que as injurias se compensam quando forem reciprocas. Do confronto 

desses dous dispositivos resulta: 
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a) que ás testemunhas não é licito deixarem de individualisar 

as expressões que reputam injuriosas, de modo a poder o magistrado 

verificar se ellas estão comprehendidas em alguma das hypotheses 

previstas na lei penal; 

b) que só se julgará renunciado o direito de querelar quando o 

offendido e o offensor mutuamente se injuriarem, isto é, desde que a 

reacção seja da mesma natureza da offensa. 

Por estes fundamentos e de accordo com o parecer do Sr. 

ministro procurador geral da Republica, neguei provimento ao recurso 

para confirmar a sentença do Superior Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará. — André Cavalcante, vencido, de accordo com as razões do voto do 

Sr. ministro Bernardino Ferreira. — Augusto Olyntho, vencido. — Manoel 

Murtinho, vencido, de accordo com o voto do Sr. ministro Bernardino 

Ferreira. — Pereira Franco, vencido. 

Fui presente, João Pedro. 

127 

É julgada improcedente a revisão 

impetrada da sentença condemnatoria 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Militar, visto se achar provado o crime 

até por confissão do recorrente, 

embora o quizesse justificar, 

explicando-o com pretextos que não 

tratou de provar e nem são 

acreditaveis, em vista dos autos. 

N. 267. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam 

improcedente a revisão impetrada pelo alferes José Clarindo de Queiroz, 

do acccordão de fl. 101 v. do Supremo Tribunal Militar, que o condemnou 
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a seis mezes de prisão, de conformidade com o art. 12 dos de guerra de 

1763, porquanto está provado o crime, até por confissão do recorrente, 

embora o queira justificar, explicando-o com pretextos, que nem tratou de 

provar e cuja credibilidade é repellida pela propria fé de officio do 

recorrente á fl. 16, da qual constam mais de 20 prisões, rebaixamento de 

posto, respostas a conselhos disciplinares, embora constem tambem 

promoções e louvores. E pague o recorrente as custas. Devolvam-se os 

autos appensos para o tribunal de onde vieram. 

Supremo Tribunal Federal, 29 de novembro de 1897. — 

Aquino e Castro, P. — Macedo Soares. — H. do Espirito Santo. — Piza e 

Almeida. — André Cavalcante. — Ribeiro de Almeida. — Pereira Franco. —

Lucio de Mendonça. — Augusto Olyntho. — Manoel Murtinho. — Pindahyba 

de Mattos. — Bernardino Ferreira. — Americo Lobo: Não conheço do 

recurso pelos motivos exarados na revisão n. 244. 

Fui presente, João Pedro. 

128 

Não passando as preliminares 

propostas, de se não conhecer da 

revisão por não competir ao Supremo 

Tribunal Federal tomar conhecimento 

de revisão de sentença proferida pelo 

Supremo Tribunal Militar e por não se 

tratar de sentença que houvesse 

passado em julgado, visto que é 

expressamente facultada pela lei a 

revisão na especie dos autos e pelo 

que delles consta não procedendo a 

segunda preliminar, é confirmada a 

decisão recorrida por ser conforme á 

direito e á prova dos autos. 
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N. 257. — Vistos expostos e relatados os autos e não tendo 

passado as preliminares de se não conhecer da revisão: 

1.º, por não competir ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 

revisão interposta de sentença proferida pelo Supremo Tribunal Militar, 

porquanto é expressamente facultada pelo art. 84, § 3.º da Constituição Federal; 

2.º, por se não tratar de sentença que houvesse passado em 

julgado, pois o recorrente a embargou e dos autos não consta que elle 

tivesse desistido dos embargos, porquanto, dos autos se vê que o 

recorrente, sobre não ter apresentado os embargos no prazo legal, 

explicitamente declarou na petição inicial que delles desistiu: 

Julgam improcedente a revisão interposta pelo alferes 

Theodoro da Costa e Silva, do 13.º batalhão de infanteria do exercito, do 

accordão de fl. 111 v. do Supremo Tribunal Militar, que o condemnou a 

dous annos e quatro mezes de prisão, por crime de peculato, ex-vi do art. 

28 dos de guerra de 1763, por ser o dito accordão conforme a direito e á 

prova dos autos. E pague o recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 4 de dezembro de 1897. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito 

Santo. — Lucio de Mendonça, vencido. Applicava o minimo do art. 166 do 

Cod. Penal da Armada de 1890. — João Barbalho. — Ribeiro de Almeida. — 

Piza e Almeida, vencido: Julguei nulla a sentença, porque se applicou o Cod. 

Penal da Armada, que não póde vigorar como lei federal, por ter sido feito 

pelo Poder Executivo já depois de estabelecido o regimen constitucional. — 

Augusto Olyntho. — Americo Lobo: vencido na preliminar, por entender que 

a revisão do processo militar compete ao Supremo Tribunal Militar, ainda sou 

vencido na confirmação da pena, que modifico, para applicar o minimo do 

art. 166 do Cod. Penal da Armada promulgado em 1890. — Bernardino 

Ferreira. — Manoel Murtinho. — Pereira Franco, vencido pelos motivos do 

voto supra do Sr. ministro Piza e Almeida. 
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Foi voto vencedor o do Sr. ministro André Cavalcante. 

1898 

129 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, visto já ter sido 

substituida a pena de galés, que foi 

imposta, pela de prisão simples; não 

ser a condemnação contraria á 

evidencia da prova constante dos autos 

e nem ter havido preterição de 

fórmulas substancias do processo. 

N. 207. — Vistos, expostos e relatados os autos de revisão 

criminal, em que é recorrente Adão Monteiro, condemnado a oito annos 

de galés e multa de 20 % do valor roubado, tendo sido substituida a pena 

de galés por nove annos e quatro mezes de prisão simples: Accordão em 

confirmar a sentença recorrida, visto não ser contraria á evidencia dos 

autos e não ter havido preterição das fórmulas substanciaes do processo; 

e condemnam o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 15 de janeiro de 1898. — Aquino e 

Castra, P. — Ribeiro de Almeida. — André Cavalcante. — Piza e Almeida. 

— Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito Santo. — Bernardino Ferreira. —

Manoel Murtinho. — Pereira Franco. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

130 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, porquanto nenhuma 

das hypotheses em que por lei é 
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concebida a revisão aqui se verifica. 

Não constando dos autos a conversão 

da pena infligida ao réo, nem a guia 

para o cumprimento da pena 

convertida na Penitenciaria de S. Paulo, 

manda-se que o juiz da execução 

proceda na fórma do seu regimento 

para que o condemnado entre 

efectivamente no cumprimento da 

pena de prisão cellular ou da 

substitutiva decretada por lei. 

N. 58. — Vistos expostos e relatados os autos, negam 

provimento á revisão impetrada pelo Dr. Candido Barata Ribeiro, em favor 

do seu constituinte (procuração n. 3.º vol. dos autos appensos, fl. 519) 

José Pinto de Almeida Junior, condemnado á pena de morte pelo jury de 

Campinas, como incurso no gráo maximo do art. 271 do Codigo Criminal 

do Imperio, pena convertida na de prisão com trabalho por 30 annos, que 

está cumprindo na Penitenciaria da Capital de S. Paulo, segundo informa o 

presidente do Tribunal de Justiça do mesmo Estado a fl. 128 deste 

processo de revisão. 

Porquanto, exigindo a lei que a revisão seja concedida a) 

quando a petição se fundar em ser a sentença exequenda ou exequida 

contraria a direito expresso; b) quando em nullidade do processo ou do 

julgamento; c) em ser a sentença recorrida contraria á evidencia dos 

autos; d) em novas provas obtidas da innocencia do condemnado ou 

injustiça do seu julgamento (Constituição Federal, art. 81; Regimento do 

Supremo Tribunal Federal, art. 104; Lei n. 221 de 20 de novembro de 

1894, art. 74) nenhuma dessas hypotheses se verifica. Com effeito, da 

primeira hypothese, sentença contraria a direito expresso, nem cogitou o 

recorrente, por seu procurador. Quanto a ser a sentença recorrida 

contraria á evidencia dos autos, nada allegou nem provou; conjecturou 
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apenas o advogado do recorrente. Nem provas novas adduziu da 

innocencia do seu cliente ou da injustiça do julgamento do jury de 

Campinas. 

Nenhum valor juridico teem os pareceres dos medicos 

consultados ex-post factum pelo collega. o advogado do recorrente, por 

mais respeitaveis que sejam; pois baseam-se em dados fornecidos por 

exames que o recorrente acoima de nullos, já por defeito de formalidades 

legaes, já por ignorancia ou parcialidade dos peritos. 

Resta examinar a causa sob o ponto de vista das nullidades do 

processo da condemnação desde o seu inicio. Todas ellas foram adegadas 

perante o Supremo Tribunal de Justiça, que desprezou-as no Accordão 

unanime de 5 de novembro de 1887, constante do ultimo appenso, em 

revista manifestada do Accordão da Relação de S. Paulo, fls. 516 dos 

appensos, que unanimemente affirma terem sido observadas no 

julgamento do réo todas as formalidades substanciaes do processo. E 

comquanto não obriguem essas decisões ao Supremo Tribunal Federal, 

acceita-as este e fal-as suas, como expressões da verdade dos autos e do 

direito, da lei e da justiça da condemnação do recorrente. 

Porquanto: 

1.º A recusa de inquirir o juiz a testemunha referida, que fazia 

referencia a Indalecio (a principal do processo) sobre um facto secundario, 

nenhuma importancia tem, desde que, anterior e posteriormente, foi o 

depoimento de Indalecio confirmado, em todas as suas partes, por 

exames judiciaes e depoimentos outros. Foi irregular o despacho do juiz: 

mas, essa irregularidade não constitue nullidade substancial, porque não 

impossibilitou, nem sequer difficultou a defeza do recorrente, e a unica 

consequencia seria perder de valor, e nessa parte somente o depoimento 

da testemunha referente. 
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2.º Illegitimidade do juiz que preparou o processo para o 

segundo julgamento é allegação phantastica. Tendo presidido ao primeiro 

julgamento o Dr. Baeta Neves, juiz de diireito da comarca, e tendo o réo 

protestado por novo julgamento, já não podia aquelle presidir ao segundo, 

como preceituam os arts. 457 e 463 do regulamento n. 120 de 31 de 

janeiro de 1842; mas, o impedimento limita-se ao julgamento, á 

presidencia do Jury e não ao preparo feito no plenario. 

3.º Não menos improcedente é a 3.ª nullidade, que não passa 

de uma irregularidade, sem consequencia para a defesa do réo 

recorrente: é a illegitimidade do presidente do Tribunal do Jury no 

segundo julgamento. 

Com effeito, sendo já especial a comarca de Campinas, devia, 

no impedimento do juiz de direito, presidir a sessão o juiz substituto; e 

não consta dos autos a razão por que foi chamado para esse fim o Dr. 

Ignacio Arruda, juiz de direito de Jundiahy, a quem, aliás, na falta 

daquelle substituto, compelia, como juiz da comarca mais vizinha, presidir 

ao Jury. 

Entretanto, consta de fl. 473 v. que o juiz do primeiro 

julgamento deu-se por impedido para presidir ao segundo, mandou que o 

processo fosse submettido ao substituto do juizo, o qual compareceu na 

pessoa do juiz de Jundiahy, que não teria comparecido sem ter sido 

convocado, nem teria sido convocado si se achasse em exercicio o juiz 

substituto de Campinas. É publico e notorio o motivo da chamada do juiz 

de Jundiahy: é que aquelle substituto havia enlouquecido e a sua vara não 

havia sido ainda preenchida, porque não havia sido ainda declarada vaga. 

Foi uma irregularidade não constar dos autos essa circumstancia, embora 

a notoriedade publica; e o Supremo Tribunal Federal condemna-a, 

reconhecendo, entretanto, que ella não influiu no exito do julgamento do 

recorrente, maxime attendendo que o presidente do Tribunal do Jury não 
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julga, nem pode influir, nem o recorrente provou que tivesse 

abusivamente influido para a sua condemnação. 

Accresce que o processo da revisão é um processo novo, á 

parte, distincto e separado do da condemnação, e constitue instancia 

nova, onde é auctor o recorrente; e ao auctor incumbe o onus da prova. 

Assim, ao recorrente cabia provar que o juiz substituto do de direito de 

Campinas estava em exercício e sobre elle passou-se para convocar o de 

direito da comarca mais visinha; o que o recorrente não fez. A ausencia 

de protesto já do promotor publico, já do advogado do réo recorrente, 

contra a presidencia do Dr. juiz de direito de Jundiahy, é bem expressiva 

para que se presuma que regularmente se passaram os tramites da causa 

no segundo julgamento. 

4.º Não convocação do numero legal de jurados do sorteio 

geral para a sessão do jury; pois da cópia da acta, fl. 465, apenas 

constam os nomes de 47, em vez de 48. Mera omissão, erro de cópia, que 

não induz nullidade, porque consta do termo de verificação das cedulas, fl. 

476, que na urna foram pelo juiz achadas e contadas, em voz alta, 48 

(contendo cada uma o nome de um jurado), e tendo sido, a requerimento 

do recorrente, adiado o julgamento, a mesma verificação se repetiu, 

achando o juiz na urna 48 cedulas, fl. 485; a fl. 486 fez o escrivão a 

chamada dos 48 jurados sorteados, sem reclamação alguma das partes, 

promotor e advogado; e tudo isso mesmo consta da acta, fl. 505 v., de 

onde se vê segunda contagem das cedulas, em numero de 48. 

5.º Não procede a arguida nullidade de juizes de facto não 

sorteados, nem da urna geral, nem da supplementar. O sorteio foi feito 

dentre as 48 cedulas que o presidente do jury achou na urna, composta 

por juiz competente, ut fl. 488. Ao recorrente competia provar que esses 

juizes não haviam sido todos sorteados regularmente; e cumpre notar: 

1.º) que nem o promotor, nem o defensor reclamaram contra o sorteio 

dos tres jurados, cujos nomes não constam do edital da convocação, e 
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lêem-se a fl. 488 v.; 2.º) que ambos, defensor e accusador, recusaram 

jurados, sem o minimo protesto contra a integridade da urna das 48 

cédulas para o sorteio dos 12 juizes do conselho. 

6.º A manifestação da opinião do presidente do tribunal sobre 

a prova absolutamente não consta dos autos. Quer o recorrente deduzil-a 

de uma pergunta no interrogatorio, talvez mal redigida, talvez meticulosa, 

mas não, certamente, indicativa da opinião do juiz que entendeu dar, com 

essa pergunta, largas ao réo para melhor deducção da sua defesa. 

Portanto e o mais dos autos, julgando improcedente a revisão, 

confirmam a sentença recorrida e condemnam o recorrente nas custas. 

E porque dos autos não consta a conversão da pena infligida 

ao réo recorrente, nem a guia para o cumprimento da pena convertida na 

Penitenciaria da cidade de S. Paulo, mandam que o juiz da execução 

proceda na forma do seu regimento, para que o recorrente entre 

effectivamente no cumprimento da pena de prisão cellular ou da 

substitutiva decretada por lei. 

Supremo Tribunal Federal, 29 de janeiro de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Piza e Almeida. — H. do Espirito Santo. —

Bernardino Ferreira. — André Cavalcante. — Pereira Franco. — Manoel 

Murtinho, vencido. Votei pela annullação do ultimo julgamento perante o 

jury, por não se verificar dos autos a competencia do juiz que, por 

substituição, presidio a respectiva sessão. — Augusto Olyntho, vencido. 

Votei para se dar provimento ao recurso, e, annullado o ultimo julgamento 

do réo, mandal-o á novo jury; porquanto, dos autos verifica-se que sem 

constar por qualquer modo o impedimento do juiz substituto da comarca 

especial de Campinas, a quem competia substituir o juiz de direito, nos 

termos do decreto n. 570 de 27 de agosto de 1894, presidiu o 2.º 

julgamento o jaiz de direito da comarca de Jundiahy, incompetente por 

falta de jurisdicção, que não lhe foi transmittida legalmente; o que, 

segando a Ord., L. 3.º, tit. 75 princ. e tit. 87 § 2.º, annulla o dito 
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julgamento, sendo que a competencia não se firma por conjecturas ou 

presurapções, e a nullidade é de ordem tal que não póde ser supprida em 

tempo algum — quia nulla major nullitas inveniri potest quam illa quae 

resultat ex defectu potestatis. — Ribeiro de Almeida. 

Fui presente, João Pedro. 

Foi voto vencido o do Sr. ministro Lucio de Mendonça. 

131 

Applicação do Codigo Penal da Armada 

de 5 de novembro de 1990. Não se 

vencendo a preliminar de só competir 

ao Supremo Tribunal Militar a revisão 

dos julgamentos por elle proferidos, é 

reformada a sentença do mesmo 

Tribunal para ser imposta no 

recorrente a pena de prisão simples 

por um anno e dous mezes, gráo 

minimo do art. 168, combinado com o 

art. 43 do citado codigo. 

N. 276. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

crime, em que é peticionario o alferes Eliezer Henrique da Costa: proposta 

e não vencida a preliminar de competir o julgamento desta revisão ao 

Supremo Tribunal Militar, reformam a sentença a fls., para applicar-se ao 

peticionario a pena de um anno e dous mezes de prisão, gráo minimo do 

art. 166 do Codigo Penal da Armada, publicado por decreto n. 949 de 5 de 

novembro de 1890, combinado com o art. 43. E pague o peticionario as 

custas. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de fevereiro de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo, vencido na preliminar. — H. do Espirito Santo. 
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— Piza e Almeida, vencido; reformei a sentença para restabelecer a 

decisão do conselho de guerra. — Pindahyba de Mattos, vencido, tendo 

votado pela confirmação da sentença do Supremo Tribunal Militar. — João 

Barbalho, vencido, confirmando a sentença do Supremo Tribunal Militar. 

— Augusto Olyntho. — Pereira Franco, reformei a sentença para 

restabelecer a decisão do conselho de guerra. — Ribeiro de Almeida, 

vencido. Confirmava a sentença do Supremo Tribunal Militar. — Lucio de 

Mendonça. — Manoel Murtinho, vencido, de accordo com o voto do Sr. 

ministro Pindahyba de Mattos. — Bernardino Ferreira. Pelos fundamentos 

do voto do Sr. ministro Pereira Franco. — Macedo Soares. Restaurei a 

sentença do Conselho de Guerra, que applicou á especie o art. 18 dos de 

guerra de 1763; rejeitando assim a sentença do Supremo Tribunal Militar, 

que applicou uma lei inconstitucional, qual é o Codigo Penal da Armada de 

1891. — André Cavalcante.  

Fui presente, João Pedro. 

132 

É confirmada a sentença que 

condemnou o recorrente á pena do 

gráo médio do art. 193 do Codigo 

Criminal, visto se achar plenamente 

provado o crime pelo qual foi 

condemnado, bem como a sua autoria; 

haver sido a sentença proferida de 

conformidade com a lei e não ter o 

recorrente provado facto ou 

circumstancia que justifique o pedido 

que faz de applicação da pena no gráo 

minimo. 

N. 239. — Vistos, relatados e discutidos estes autos em que o 

réo, em cumprimento de sentença, Manoel da Paixão Ramos, pede revisão 
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do processo a que respondeu pelo crime do homicidio praticado na pessoa 

do tenente da guarda nacional Pedro Regaard, na noite de 9 de fevereiro 

de 1889, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, e pelo qual foi 

condemnado, em virtude de decisão do jury daquella capital, á pena de 

galés perpetuas, maximo do art. 193 do antigo Codigo Criminal: 

Verifica-se dos mesmos autos, que o peticionario, usando do 

recurso de protesto por novo jury, respondeu a segundo julgamento a 28 

de julho de 1890 e foi condemnado a 12 annos de prisão com trabalho 

médio do mesmo citado artigo daquelle codigo: 

Que appellando o peticionario para a Relação do Districto foi 

negado provimento a esse seu recurso, sendo unanimemente confirmada 

a sentença; 

Que, finalmente, reclamando perante a mesma Relação contra 

essa decisão, allegando só dever ser condemnado na pena minima do 

mencionado art. 193 do referido Codigo Criminal, foi desattendida sua 

reclamação. 

E o Supremo Tribunal Federal, considerando que o crime pelo 

qual foi condemnado o peticionario e a sua autoria estão plenamente 

provados; 

Que a sentença condemnatoria foi proferida de conformidade 

com as provas dos autos, com as respostas do jury e com as disposições 

da lei, e que não provou o peticionario facto ou circumstancia alguma que 

justifique seu pedido de lhe ser a pena applicada no minimo, confirma a 

dita sentença, e o condemna nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 12 de fevereiro de 1898. Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Piza e Almeida. — H. do Espirito 

Santo. — Macedo Soares.— Manoel Murtinho. — Augusto Olyntho. — 

André Cavalcante. — Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. 
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133 

É julgada improcedente a revisão 

requerida, porquanto, não provou o 

recorrente que a sentença fosse 

contraria ao direito expresso ou á 

evidencia dos autos; nulla por defeito 

de for mulas substanciaes ou destruída 

por provas novas, que fossem 

exbibidas. 

N. 23. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam 

improcedente a revisão requerida por Joaquim Vicente da Silva, da 

sentença fl. 110, que o condemnou no maximo da pena do art. 294, § 2.º, 

do Codigo Penal. Porquanto, não provou o recorrente que a sentença 

proferida pelo Jury desta cidade fosse contraria a direito expresso, ou á 

evidencia dos autos, nulla por defeito de fórmulas substanciaes ou 

destruida por provas novas, que o recorrente não exhibiu. E pague o 

recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 19 de fevereiro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — Macedo Soares. — Augusto Olyntho. — Manoel Murtinho. — 

André Cavalcante. — Ribeiro de Almeida. — H. do Espirito Santo. — 

Pereira Franco. — Bernardino Ferreira. — Piza e Almeida.— João Barbalho. 

Foi voto vencedor o do Sr. ministro Lucio de Mendonça. 

134 

É confirmada a sentença que 

condemnou o réo como incurso no gráo 

maximo do art. 319, § 2.º do Codigo 

Penal, por crime de injurias escriptas 

contra particular, visto ser competente 
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o juiz districtal que a proferiu em 1.ª 

instancia para o preparo e julgamento 

dos processos dos crimes em que os 

réos se livram soltos, com appellação 

voluntaria para o juiz da comarca; não 

ser a condemnação contraria á 

evidencia dos autos e haver sido 

imposta a pena legal. 

A disposição do art. 23, § 1.º do 

Codigo Penal tem applicação quando o 

dono da typographia é condemnado em 

virtude de sua responsabilidade 

solidaria (art. 22), mas não quando é 

condemnado como auctor do escripto 

injurioso. 

N. 262. — Vistos, expostos e relatados estes autos de revisão 

crime, em que é recorrente o réo Nicolao Pazzetto Catalano. 

Condemnado pelo juiz districtal de Cruz Alta (Estado do Rio 

Grande do Sul), a seis mezes de prisão cellular e multa de 600$, como 

incurso no gráo maximo do art. 319, § 2.º, do Codigo Penal, por injurias 

escriptas; condemnação confirmada pelo juiz da comarca; pede o 

recorrente a revisão do processo, afim de ser reformada a sentença, e elle 

absolvido; e allega: primeiro, nullidade do processo, por incompetencia 

dos juizes que julgaram na 1.ª e na 2.ª instancias; segundo, erro na 

applicação da lei ao facto; terceiro, applicação de pena diversa da 

comminada pelo Codigo Penal. 

O que visto: 

Considerando: 
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Que a lei estadoal n. 10 de 16 de dezembro de 1895 deu 

competencia ao juiz districtal da sede de cada municipio para o preparo e 

julgamento dos processos dos crimes em que os réos se livram soltos, 

com appellação voluntaria para o juiz da comarca; 

Que conforme a solução dada pelo presidente do Estado ao 

substitutivo proposto pelo juiz da comarca de S. Gabriel, os crimes em 

que o réo se livra solto, são os que se acham comprehendidos no art. 47 

do decreto n. 4824 de 22 de novembro de 1871, isto é, os crimes de 

desobediencia, entrada na casa alheia, abertura de cartas, calumnia e 

injuria, offensas á religião, moral e bons costumes, sociedades secretas, 

ajuntamentos illicitos, vadios e mendigos, aso de nomes suppostos e 

titalos indevidos, e outros a que pelo Codigo de 1830 não tenha sido 

imposta pena maior do que malta até 100$, prisão, degredo ou desterro, 

até seis mezes, com multa correspondente a metade do tempo ou sem 

ella, e tres mezes de Casa de Correcção ou officinas publicas; 

Que não é admissivel, por absurda, a supposição de que a 

citada lei estadoal, referindo-se aos crimes comprehendidos no art. 47 do 

decreto n. 4824, de 1871, não tivesse em vista e extensão daquelle 

artigo, deante do codigo de 1830, mas o tivesse tomado por bitola, para 

determinar a competencia, deante do codigo vigente; porquanto abolidas 

as penas de prisão simples e Casa de Correcção ou officinas publicas, essa 

bitola não póde ter applicação; 

Que, portanto, tratando-se do crime de injuria, escripta contra 

particulares, são competentes os juizes districtaes e de comarca que 

funccionaram no processo; 

Considerando que no escripto criminado manifesta-se a 

allusão ao queixoso; já pela referencia ao material do prado, que consta 

ter sido empregado pelo queixoso na construcção de um hospital; já pela 

representação, que precede o mesmo escripto, dirigida ao chefe de policia 

do Estado, na qual o recorrente attribue ao queixoso a autoria da carta 
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que o provocou; e entretanto, chamado a explicações nos termos do art. 

324 do Codigo Penal, o recorrente negou-se a dal-as; e, portanto, a 

sentença condemnatoria não é contraria á evidencia dos autos; 

Considerando que a disposição do art. 23, § 4.º, do Codigo 

Penal, tem applicação, quando o dono da typographia é condemnado em 

virtude da sua responsabilidade solidaria, conforme o art. 22; mas não 

quando é condemnado como auctor do escripto injurioso; e portanto, foi 

appiicada a pena legal: 

Julgam improcedente o pedido de revisão, e confirmam a 

sentença. Pagas as custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 26 de fevereiro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — Piza e Almeida. — André Cavalcante. 

— Bernardino Ferreira. — H. do Espirito Santo. — Manoel Murtinho, 

vencido. Votei pela annullação do processo, não só pelos fundamentos 

adduzidos no parecer do Sr. ministro procurador geral da Republica, como 

pela illegitimidade do auctor, visto não ter elle demonstrado, como 

cumpria, ter sido offendido pela publicação incriminada. — João Barbalho. 

— Macedo Soares. — Pereira Franco. 

Foi de voto vencedor o Sr. ministro Lucio de Mendonça. 

Fui presente, João Pedro. 

135 

É confirmada a sentença 

condemnatoria, visto não se ter dado 

no processo preterição de formalidades 

substanciaes, e ser a condemnação 

conforme a prova dos autos. 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

510

N. 280.  — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão crime em que foi condemnado o impetrante Antonio Perez 

Carballal, pelo jury do termo de Sabará, à pena de 14 annos de prisão 

simples, gráo médio do art. 193, combinado com o art. 49 do Codigo 

Penal; confirmam a sentença de fls., visto não ter-se dado no processo 

preterição de formalidades substanciaes, e por ser a condemnação o 

resultado das provas dos autos; pagas as custas pelo impetrante. 

Supremo Tribunal Federal, 9 de março de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — André Cavalcante. — Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito 

Santo. — Manoel Murtinho, vencido. Votei pela desclassificação do crime 

do art. 193, gráo médio, para o art. 194, igual gráo, do Codigo Criminal 

de 1830, ex-vi da terminante disposição do art. 195 do mesmo Codigo, 

perfeitamente applicavel á especie vertente. — Bernardino Ferreira. — 

Pereira Franco. — Macedo Soares. — Ribeiro de Almeida. — Piza e 

Almeida. — Augusto Olyntho, vencido. Votei para se julgar procedente a 

revisão, afim de impor-se ao réo a pena do gráo sub-médio do art. 294, § 

2.º, do Codigo Penal. 

Fui presente, João Pedro. 

136 

É confirmada a sentença 

condemnatoria proferida contra os 

impetrantes de revisão, visto nao 

serem procedentes as arguidas 

nullidades do processo e achar-se 

provado o crime por que foram 

condemnados. 

N. 248. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

revisão, em que são impetrantes Fausto Augusto dos Sautos Lessa, Pedro 

dos Sautos Lessa, Francisco Xavier Mocuba, Candido Primo da Canha, 
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Irineo Dias e Theophilo dos Santos Lessa, réos condemnados por crime de 

homicidio na pessoa do tenente-coronel José Nogueira de Amorim Garcia, 

a 30 annos de prisão simples, os cinco primeiros, gráo maximo do art. 

294, § 1.º, do Codigo Penal, e o ultimo a 23 annos de prisão simples, gráo 

maximo do citado art 294, § 1.º, combinado com os arts. 63 e 64 do 

mesmo Codigo, conforme o julgamento do Jury da cidade de 

Quixeramobim, Estado do Ceará, proferido a 7 de marco de 1896 e 

confirmado pele Tribunal da Relação da Fortaleza a 29 de novembro de 

1895, são fundamentos da impetrada revisão, allegados na respectiva 

petição a nullidade do summario da culpa, inclusive o inquerito policial, e 

a do plenario, e injustiça da decisão do Jury, contraria á evidencia dos 

autos. 

Não procedendo as nullidades arguidas, em vista dos 

fundamentos do parecer do Procurador Geral do Estado do Ceará a fl. 

916, adoptado pelo Sr. Procurador Geral da Republica em seu parecer de 

fl. 954 e bem assim a allegação, de ser a decisão do Jury contraria á 

evidencia dos autos; pois, destes e especialmente dos depoimentos das 

testemunhas de fls. 170 a 331 e das declarações do co-réo, a que se 

refere o Sr. Procurador Geral da Republica em seu parecer de fl. 594, 

resulta a prova de culpabilidade dos impetrantes, suficiente para 

auctorizar a sua condemnação: 

Accordão negar provimento ao recurso e confirmar a sentença 

recorrida, pagas pelos recorrentes as custas. 

Supremo Tribonal Federal, 16 de março de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Augusto Olyntho. — Pindahyba de Mattos. — Macedo Soares. 

— Manoel Murtinho. — Pereira Franco. — Ribeiro de Almeida. — André 

Cavalcante. — Bernardino Ferreira. — João Barbalho. — H. do Espirito 

Santo, vencido quanto ao recorrente Pedro dos Sautos Lessa, cuja 

condemnação parece-me contraria ás provas dos autos. 

Foi presente, João Pedro. 
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137 

É confirmada a sentença que 

condemnou o recorrente á pena do 

gráo médio do art. 294, § 2.º do 

Codigo Penal, de conformidade com as 

decisões do Jury e resposta affirmativa 

dada ao quesito de defesa formulada 

nos termos do art 27, § 4.º, do dito 

Codigo quanto á “privação”, e não 

“perturbação” de sentidos e 

intelligencia do réo no acto de 

commetter o crime. 

N. 133. — Vistos e relatados estes autos de revisão crime em 

que é peticionario João Ferreira dos Sautos, negam provimento ao 

recurso, confirmando assim a sentença a fls., pelos seus fundamentos. 

Supremo Tribunal Federal, 27 de abril de 1898. — Aquino e Castro, 

P. — Americo Lobo, vencido. De accordo com a sentença proferida no aggravo 

n. 220, onde o tribunal julgou unanimemente existir, sob pena de absurdo, 

evidente erro typographico no art. 347 do decreto n. 848 de 11 de outubro de 

1890, dou provimento a esta revisão para annullar a sentença do juiz de direito 

da comarca de Ouro Preto, que condemnou o recorrente na pena do gráo 

médio do art. 294, § 2.º, do Codigo Penal, em conformidade da decisão do 

Jury, o qual não podia responder affirmativamente, salvo absurdo, o 5.º 

quesito (de defesa), por ter elle sido formulado, reproduzindo o manifesto erro 

de impressão do art. 27, § 4.º, do dito Codigo, cujo auctor, o Dr. João Baptista 

Pereira, escreveu na Revista de Jurisprudencia, n. 6, pag. 374: “A disposição 

contida no § 4.º do art. 27 do Codigo Penal que declara não criminosos os que 

se acharem em estado de completa privação de sentidos e intelligencia no acto 

de commetter o crime, não corresponde ao texto original; em vez de privação 

de sentidos e de intelligencia o texto diria perturbação dos sentidos ou 
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inlelligencia”. Veja-se o art. 121 do Codigo da Baviera que é a fonte do referido 

§ 4.º — Manoel Martinho. — Lucio de Mendonça.—Pindahyba de Mattos. — 

Pereira Franco. — H. do Espirito Santo. — Macedo Soares. — André Cavalcante. 

— Bernardino Ferreira. — Ribeiro de Almeida. 

Fui presente, João Pedro. 

138 

Como preliminar, tomando-se 

conhecimento do pedido de revisão de 

sentença condemnatoria proferida pelo 

Supremo Tribunal Militar, é reformada 

a mesma sentença, para ser imposta a 

pena legal, que é a do gráo médio do 

art. 1.º, § 2.º, da lei n. 631 de 18 de 

setembro de 1851, pelo facto de haver 

o impetrante procurado seduzir praças 

para se levantarem contra o Governo. 

N. 226. — Vistos e relatados os presentes autos de revisão 

crime em que é peticionario José Caetano da Rocha Moreira. Decidindo-se 

preliminarmente tomar conhecimento do presente recurso: 

Accordão dar provimento ao mesmo recurso para, reformando 

a sentença do Supremo Tribunal Militar, condemnar o impetrante José 

Caetano da Rocha Moreira, sargento do 13.º regimento de cavallaria, á 

pena de quatro annos de prisão com trabalho, gráo médio do art. 1.º, § 

2.º, da lei D. 631 de 18 de setembro de 1851, em consequencia de achar-

se provado dos autos que o impetrante unicamente procurou seduzir 

praças para se levantarem contra o Governo. Custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 4 de maio de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Bernardino Ferreira, vencido. Confirmava a sentença do 
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Supremo Tribunal Militar por seus fundamentos, que são conformes a 

direito e a prova dos autos. — Pereira Franco. — Macedo Soares. —

Americo Lobo, vencido, na preliminar. — João Barbalho, vencido. — André 

Cavalcante, vencido, de accordo com os fundamentos do voto do Sr. 

ministro relator. — Ribeiro de Almeida. — Lucio de Mendonça. — H. do 

Espirito Santo, vencido. Votei pelo provimento do recurso, para que se 

reformasse a sentença de condemnação do recorrente, cujo crime não 

está provado nos autos. É certo que a lei de 18 de setembro de 1851 

pune a tentativa do crime de seduzir praças para se levantarem contra o 

Governo; mas, na hypothese dos autos não se apurou a existencia de 

semelhante crime; o que verificou-se foi que o recorrente, que contava 

um mez de praça no corpo, levado por desorientação talvez, convidara a 

dous ou tres de seus companheiros, para uma revolução federalista, isto 

é, para restaurar a monarchia, convite esse que, como declararam em 

seus depoimentos, elles não tomaram a serio, acreditando que era 

brincadeira do recorrente. Eis só o que houve. Nunca movimento algum 

sedicioso se notou, ou fez-se sentir no corpo, nada que perturbasse a 

ordem, a disciplina. Onde, pois, o crime do recorrente? O crime de 

seducção para sedição militar, pela sua propria natureza, não póde existir 

sem a annuencia de parte do seduzido; mas, si foi tomado por brincadeira 

e nada mais houve, como justificar a justiça uma tão grave pena, seis 

annos de prisão com trabalho?! É força convir, a pena do recorrente 

constitue um rigorismo excessivo, ante os principios de direito, e 

completamente desusado entre nós. — Manoel Murtinho. — Pindahyba de 

Mattos, vencido. Confirmei a sentença do Supremo Tribunal Militar por 

estar ella de accordo com as provas dos autos e disposições da lei.  

Fui presente, João Pedro. 

139 

É reformada a sentença para ser 

imposta ao réo a pena legal, que é a do 
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gráo médio do § 1.º do art. 291 do 

Codigo Penal; por quanto, não tendo 

sido reconhecida qualquer outra 

circumstancia aggravante, além da de 

emboscada, e sendo esta elemento 

constitutivo do crime de homicidio de 

que se trata, não pode por si só 

aggravar o crime e a pena, que, em 

falta de circunstancias attenuantes, 

deve ser imposta no gráo médio do 

citado artigo. 

N. 182. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal em que é impetrante o condemnado André Petullo: 

Considerando que, tendo o impetrante assassinado a Nicoláo 

Fanelli, em o dia 6 de novembro de 1894, no municipio de S. João da Boa 

Vista, no Estado de S. Paulo, foi pronunciado e condemnado a 30 annos 

de prisão celular, gráo maximo do § 1.º do art. 294 do Codigo Penal, por 

haver concorrido a circumstancia da emboscada; 

Considerando que, constituindo, em semelhante caso, essa 

circumstancia um elemento para elevar o crime á classificação mais 

rigorosa daquelle paragrapho, não podia por isso, em virtude da regra 

estabelecida no art. 37 do mesmo Codigo Penal, ainda influir na 

aggravação da pena; 

Considerando que, respondendo o jury aos quesitos propostos, 

não reconhecendo quaesquer outras circumstancias aggravantes e nem 

attenuantes, não podia o impetrante ter sido condemnado senão no gráo 

médio do § 1.º do art. 294 do Codigo Penal; 
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Considerando ainda que o crime attribuido ao impetrante se 

acha sufficientemente provado, e, que, além da indicada incorrecção, não 

houve em sen processo preterição de fórmulas substanciaes: 

Accordão dar provimento ao recurso para, reformando a 

sentença de fl. 61, condemnar o impetrante André Petullo à pena de 31 

annos de prisão cellular, gráo médio do § 1.º do art. 294 do Codigo Penal, 

que será convertida em prisão com trabalho, e o impetrante a cumprirá na 

penitenciaria do Estado de S. Paulo. 

Pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 14 de maio de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Bernardino Ferreira. — Ribeiro de Almeida. — Manoel 

Martinho. — João Barbalho. — André Cavalcante. — Americo Lobo. — 

Lucio de Mendonça. — H. do Espirito Santo. — Pereira Franco. —

Pindahyba de Mattos. 

Fui presente, João Pedro. 

140 

Tomando-se, como preliminar, 

conhecimento do pedido de revisão, 

embora se trate de pena 

correspondente ao crime de injuria 

verbal e não tenha sido ainda a pena 

posta em execução, é confirmada a 

sentença condemnatoria, por ser 

conforme a direito e a prova dos autos. 

N. 270. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão crime, em que é peticionario Manoel Alves de Araujo, não 

passando as preliminares propostas de se deixar de tomar conhecimento 

do recurso: 1.ª, em vista da pena correspondente ao crime de injuria 
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verbal; 2.ª por não ter sido a pena posta em execução; confirmam a 

sentença a fls., por seus fundamentos conformes a direito e prova dos 

autos. Pague o peticionario as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 21 de maio de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Macedo Soares. — Piza e Almeida. — 

Pereira Franco. — Ribeiro de Almeida. — André Cavalcante. — Manoel 

Murtinho. — H. do Espirito Santo, vencido nas duas preliminares 

propostas, de não se tomar conhecimento da presente revisão, por se 

tratar de pequenos crimes, passiveis de poucos dias de prisão simples, 

como o que faz objecto destes autos, e que devem ser equiparados ás 

contravenções de posturas, que devem ser excluidos do recurso 

excepcional da revisão criminal, instituido pela Constituição da Republica, 

para corrigir os erros Judiciarios; e, bem assim, de não dever dar-se a 

revisão para este processo, que não se podia dizer findo, para o fim de ser 

revisto, porque não tinha ainda produzido effeito algum, por não haver 

entrado na phase da execução. 

Si a pena prescrever, para o que pouco falta, ou si a parte 

desistir da execução, o que se vai com a revisão corrigir, que 

indemnisação se tem a conceder ao recorrente? 

Vencido tambem de meritis, peza-me dizer que encontrei nos 

autos provas mais que sufficientes, positivas, de que a sentença revista 

divorciou-se da justiça; está provado dos autos que não se trata de 

injurias, e sim de calumnia bem caracterlsada, pois, ao chamar de ladrão 

ao queixoso o recorrente especificou factos criminosos, como affirmaram 

as proprias testemunhas da accusação; e o qualificativo de cara larga, si 

provado estivesse, encerraria uma expressão equivoca que, nos termos da 

lei, para sua punição, dependeria de explicações. Picou provado nestes 

autos que o queixoso estava sendo processado em dous lugares, por 

crime de furto de gado. As testemunhas de accusação disseram que o 

recorrente, chamando de ladrão ao queixoso, se referiu ao facto certo da 
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subtracção de gado alheio, pelo que estava sendo processado. Si crime ha 

a punir, será com certeza o de calumnia, que admitte prova; não se trata 

de vaga imputação para ser o crime capitulado no art. 315 do Codigo 

Penal. E nem sei si o crime de injuria, de caracter todo especial, e 

dependente do animus injuriandi para ser passivel de pena, póde 

comportar a attenuante do § 1.º do art. 42 do Codigo, como se encontra 

na sentença revista. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

141 

É negado provimento ao recurso 

interposto das sentenças que 

impuzerara ao recorrente, em dons 

processos crimes, a pena do gráo 

médio do art. 193 do Codigo Criminal, 

de 1830, vista a improcedencia dos 

motivos allegados contra as mesmas 

sentenças. Comquanto fossem o juiz e 

o tribunal que julgaram os processos 

incompetentes para a reforma das 

sentenças, já em plena execução, a 

pretexto de observancia do disposto no 

paragrapho unico do art. 3.º do Codigo 

Penal, pois que a revisão dos processos 

crimes só compete ao Supremo 

Tribunal Federal, deixa este, na fórma 

da lei, de infirmar taes decisões no 

intuito de não aggravar a pena que 

cumpre o recorrente. 

N. 103. — Vistos e relatados os autos de revisão, requerida 

por Olympio José d’Oliveira, de dous processos crimes em virtude dos 
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quaes se acha em cumprimento de pena, em Porto Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul, o primeiro, julgado em Jaguarão, a 7 de maio de 1883, 

onde lhe fora imposta a pena de 12 annos de prisão com trabalho, médio 

do art. 193 do codigo de 1830, por crime de assassinato; o segundo, 

julgado em Porto Alegre, a 18 de setembro de 1886, e condemnado pelo 

jury no médio do referido art. 193, gráo médio, por haver assassinado, 

tambem, om seu companheiro de prisão; allegando nullidade manifesta, e 

injustiça notoria de suas sentenças, pede que sejam estas declaradas 

nullas, para ser elle condemnado no minimo do art. 193 do codigo de 

1830, ou no minimo do art. 294, § 2.º, do codigo actual; discutida a 

materia, accordão em negar provimento ao recurso, por serem 

improcedentes os motivos allegados contra as sentenças recorridas. 

E comquanto reconheçam que ao juiz e tribunal, que julgaram 

os referidos processos, fallece competencia para reformarem as sentenças 

nos mesmos proferidas, e ha muito passadas em julgado e em plena 

execução, e que elles não podiam, a pretexto de observarem o disposto 

no paragrapho unico do art. 3 do Codigo Criminal, proceder á revisão de 

processos findos em materia crime, faculdade essa reservada pela 

Constituição federal á este tribunal, se abstem de infirmar taes decisões, 

no intuito de não aggravar a pena, que cumpre o recorrente, observando 

assim a recommendação contida no § 2.º do art. 81 da mesma 

Constituição. 

Assim julgando, coodemnam o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 25 de maio de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — H. do Espirito Santo. — Pereira Franco. — Macedo Soares.—

Bernardino Ferreira. — Piza e Almeida. — Americo Lobo. — João Barbalho. 

— Lucio de Mendonça. — Manoel Murtinho. — André Cavalcante.— 

Pindahyba de Mattos. — Ribeiro de Almeida. 

Fui presente, João Pedro. 
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142 

É confirmada a sentença 

condemnatoria proferida contra o 

peticionario por ser conforme á direito 

e á prova dos autos. 

N. 139. — Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 

revisão crime, em que é peticionario Gabriel Colatino dos Santos; 

Confirmam a sentença de fls. 71, v., por seus fundamentos conformes a 

direito e provas dos autos. 

Supremo Tribunal Federal, 8 de junho de 1898, — Aquino e 

Castro, P. — Pereira Franco. — Piza e Almeida. — João Barbalho. — 

Manoel Murtinho, vencido. Deferia o pedido de revisão para annullar todo 

o processo por se achar este inquinado de duas nullidades. 

A 1.ª, radical e de influencia sobre todo o processado, consiste 

na falta de corpo de delicto directo, pois, sendo o crime pelo qual foi 

condemnado o impetrante o de roubo por meio de arrombamento, da 

classe que os criminalistas denominam delicto de facto permanente, cujos 

vestigios são susceptiveis de inspecção ocular, era indispensavel o exame 

por peritos nos rigorosos termos dos arts. 134 do Cod. do Proc. Crim., 47 

da lei de 3 de dezembro de 1841, e 256 e 257 do Reg. n. 120 de 31 de 

janeiro de 1842, os quaes apenas dispensam o referido exame, na especie 

vertente, quando já tenham desapparecido os vestigios do crime ao tempo 

em que delle se tomou conhecimento. 

Ora, esta condição não se verificou no caso dos autos, 

porquanto dos depoimentos das testemunhas inquiridas, tanto no 

inquerito policial, como na formação da culpa, resulta que, quando o 

subdelegado de policia iniciou suas investigações sobre a pratica do crime, 

ainda eram patentes e visiveis os signaes do arrombamento, e 

consequentemente era imprescindivel o corpo de delicto directo, que não 
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podia ser substituido, como o foi, por perguntas ás testemunhas sobre o 

facto criminoso, sem flagrante violação das citadas disposições legaes que 

dizem respeito a uma formalidade essencial do processo. 

A objecção, suscitada na discussão no Tribunal, de que a 

annullação do processo traria como consequencia a impunidade de um 

crime grave, visto ser agora impossivel a formação do corpo de deiicto 

directo, é, a meu vêr, inteiramente especiosa. 

Em um processo somente é licito affirmar a existência de 

qualquer crime quando se tem coibido a prova estabelecida pela lei para 

soa averiguação, e na espécie vertente a unica prova legal era o exame 

por peritos que, entretanto, deixou de realizar-se. 

Não estando assim legalmente comprovado o delicto, é illogico 

cogitar-se na impunidade do mesmo. 

Si crime encontra-se constatado nos autos é o da auctoridade 

policial que deixou de cumprir o preceito legal concernente á investigação 

do facto sobre o qual abriu inquerito. 

A segunda nullidade, influindo apenas sobre o julgamento, é a 

dissonancia entre a resposta do jury ao primeiro quesito, e o contexto 

deste, em contravenção ao art. 379 do cit. Reg. n. 120 de 1842, que 

manda repetir na resposta as mesmas palavras do correspondente 

quesito. 

Votei, pois, pela annullação do processo, de accordo com o 

art. 74, § 6.º, da Lei n. 221 de 1894. — H. do Espirito Santo. — André 

Cavalcante. — Ribeiro de Almeida. — Lucio de Mendonça. — Americo 

Lobo. — Bernardino Ferreira. 

Fui presente, João Pedro. 
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143 

É confirmada a sentença que impoz ao 

recorrente a pena do gráo maximo do 

art. 193, combinado com o art. 45 do 

Codigo Criminal de 1830, visto que, 

contra a allegação de não ter sido 

tomada por termo a appellação 

interposta, ha prova nos autos, e não 

se deu no processo e julgamento 

preterição de formalidades 

substanciaes. 

N. 279. — Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

crime, requerida por Josepha Maria da Conceição, condemnada pelo jury 

da comarca de Gamelleira, de Pernambuco, nas penas do art. 193, gráo 

maximo, combinado com o art. 45 do Codigo Criminal de 1830; 

Considerando que contra a allegação de não ter sido tomada 

por termo a appellação da requerente está a certidão de fl. 137 e não se 

deu no processo e julgamento preterição de formalidades substanciaes: 

Julgam improcedente o recurso e confirmam a sentença 

recorrida, pagas as custas pela recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 8 de junho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — João Barbalho. — Ribeiro de Almeida. — Piza e Almeida. — 

Pereira Franco. — Americo Lobo. — Bernardino Ferreira. — André 

Cavalcante. — Manoel Murtinho. — H. do Espirito Santo. — Lucio de 

Mendonça. 

Fui presente, João Pedro. 
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144 

É negado provimento ao recurso e 

confirmada a sentença condemnatoria 

recorrida, em vista do que consta dos 

autos. 

N. 301. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

crime, em que é peticionario Luiz Bomfim, accordão em negar provimento ao 

recurso, confirmando a sentença recorrida em vista do que dos autos consta. 

Supremo Tribunal Federal, 8 de junho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — H. do Espirito Santo, vencido; dava provimento ao recurso, 

para reduzir ao médio a pena do recorrente, pelo concurso de circumstancias 

attenuantes e aggravantes. — Pereira Franco. — Ribeiro de Almeida. — 

Americo Lobo, vencido. Annullo o julgamento porque o 5.º quesito (de 

defesa) foi redigido de modo que reproduziu e erro typographico do art. 27, 

§ 4.º do Codigo Penal: completa privação em vez de completa perturbação. 

— André Cavalcante. — Piza e Almeida. — Lucio de Mendonça. — Manoel 

Murtinho. — Bernardino Ferreira. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

145 

Conhecendo-se do recurso de revisão 

interposto da sentença condemnatoria 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Militar, é a mesma sentença reformada 

e absolvido o recorrente de 

conformidade com a decisão do 

conselho de guerra; visto não estar 

provado o crime de que é accusado o 
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recorrente. Condições constitutivas do 

crime de peculato. 

N. 292. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que é 

peticionario o 2.º tenente de artilheria Astolfo de Oliveira Cardoso, o qual 

por não se ter conformado com a sentença do Supremo Tribunal Militar de 

fls., interpoz recurso de revisão crime do seu processo para este tribunal; 

Considerando que o recorrente é accusado de haver 

extraviado a quantia de um conto trezentos e cincoenta e cinco mil 

quinhentos e dezeseis réis, que tinha em seu poder para pagamento de 

etapas a praças arranchadas, quando o contrario ficou provado dos autos, 

tanto assim que foi elle absolvido unanimemente pelo conselho de guerra 

a que respondeu; 

Considerando que em face das leis fiscaes, somente se dá o 

crime de peculato, quando o recebedor dos dinheiros publicos intimado 

não entra, dentro do prazo marcado, com a quantia a seu cargo para os 

cofres da Fazenda Nacional, e então neste caso se presumirá haver 

extraviado, consumido, ou se apropriado,, nos termos do art. 6.º do 

decreto n. 667 de 5 dezembro de 1849; 

Considerando que a apropriação, elemento essencial do crime 

de extravio dos dinheiros publicos, nenhum indicio havendo, sequer, de 

ter-se apropriado o mesmo recorrente dos dinheiros confiados a sua 

guarda, não é e nem póde ser passivel da pena que lhe foi imposta, pelo 

que 

Accordão em reformar a sentença condemnatoria do Supremo 

Tribunal Militar, para confirmar, como confirmam a do Conselho de 

Guerra, que absolveu o peticionario. 

Supremo Tribunal Federal, 22 de junho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — André Cavalcante. — Macedo Soares. — Piza e Almeida. — H. 
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do Espirito Santo, vencido; votei pela confirmação da sentença revista 

pelos seus fundamentos e provas dos autos. — Augusto Olyntho. — 

Bernardino Ferreira. — Americo Lobo, vencido na preliminar de ser 

competente o Supremo Tribunal Militar, para a revisão do processo do 

peticionario, a quem não se permittiu recolher ao Thesouro a quantia que 

se disse apropriada indevidamente. — Ribeiro de Almeida. — Lucio de 

Mendonça. — João Barbalho, vencido, votando pela confirmação do 

Accordão recorrido, em vista de seus fundamentos. — Manoel Murtinho, 

vencido, de accordo com o voto supra. — Pereira Franco. — Pindahyba de 

Mattos, vencido. 

Fui presente, João Pedro. 

146 

Como preliminar, tomando-se 

conhecimento do pedido de revisão, 

posto que se trate de sentença 

condemnatoria proferida em junta 

Correccional, é confirmada a mesma 

sentença porque não procedem as 

nullidades arguidas peio peticionario. 

N. 303. — Vistos, e relatados os autos de revisão, em que é 

peticionario o réo Antonio Candido da Costa, condemnado a pena do gráo 

médio do art. 303 do Codigo Penal pelo Tribunal Correccional da comarca 

de Carangola, do Estado de Minas Geraes, vencida a preliminar de 

connecer-se do pedido de revisão, posto que se trate de sentença 

condemnatoria proferida em Junta Correccional, e, considerando que não 

procedem as nullidades arguidas, como bem se demonstra no parecer do 

Sr. ministro Procurador Geral da Republica, fl. 34; 

Accordão confirmar a sentença condemnatoria. 
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Supremo Tribunal Federal, 6 de julho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Lucio de Mendonça. — Piza e Ameida. — Pindahyba de 

Mattos. — H. do Espirito Santo. — Pereira Franco. — Macedo Soares. —

André Cavalcante. — Americo Lobo. — Manoel Murtinho. — Ribeiro de 

Almeida. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

147 

É julgada procedente a revisão e 

annullado o processo desde o termo de 

juramento ou affirmação da queixa, 

porquanto em vez de ser prestado em 

audiencia e na presença do juiz 

processante, foi na ausencia deste, 

tomado por termo no cartorio do 

escrivão: o que constitua nullidade 

insanavel, por preterição de uma 

solemnidade essencial de ordem 

publica. 

N. 258. — Vistos, expostos e relatados os autos, julgam 

procedente a revisão interposta pelo recorrente Randolpho Ferreira do 

Accordão por certidão, fl. 22 v., da Relação do Estado do Rio de Janeiro, 

que o condemnou no gráo minimo do art. 346, § 2.º do Codigo Penal, 

para annullar todo o processado desde o termo de juramento ou 

affirmação da queixa, fl. 5 v., que, em vez de ter sido prestado em 

audiencia do juizo e presença do juiz processante, foi na ausencia deste 

tomado por termo no cartorio do escrivão. 

Porquanto, tendo a lei estadual do Rio de Janeiro, n. 43 A de 1 

de março de 1893, art. 341, mandado observar o processo criminal 

instituido, entre outras leis e regulamentos do Imperio, pelo decreto n. 
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1824 de 22 de novembro de 1874; exigindo este, no art. 48, §§ 3.º e 4.º, 

que o juramento ao queixoso no processo dos crimes policiaes, seja 

deferido pelo juiz em audiencia; sendo esta uma formalidade substancial 

para o recebimento da queixa, como sempre o considerou a jurisprudencia 

dos Tribunaes (Accordão da Relação do Maranhão de 17 de maio de 1873, 

no Direito, XVIII, 674: da Relação da Côrte, de 26 de março de 1889, no 

Diario Official do dia seguinte); tendo a referida lei estadoal n. 43 A, art. 

349, substituido o juramento pelo compromisso ou affirmação, salvo si a 

parte quizesse prestar juramento, é obvio que no processo instaurado 

contra o recorrente, foi preterida uma solemnidade essencial de ordem 

publica; o que constituo nullidade insanavel. 

E assim julgando, mandam que se não dê execução á 

sentença recorrida, pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 9 de julho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Americo Lobo. — Ribeiro de Almeida. —

Piza e Almeida. — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos. — André 

Cavalcante. — Augusto Olyntho. — Manoel Murtinho. — Bernardino 

Ferreira. — H. do Espirito Santo. — João Barbalho. 

148 

É reformada a sentença 

condemnatoria, para ser imposta ao 

réo a pena legal, de conformidade com 

as disposições da lei processual do 

Estado de Minas Geraes, e em vista 

das respostas dadas pelo jury aos 

quesitos que lhe foram propostos. 

N. 273. — Vistos, relatados e discutidos estes autos em que o 

réo Luiz Adolpho de França des Genettes pede revisão do processo a que 

respondeu e em que foi condemnado, por decisão do jury da comarca de 
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Uberaba, Estado de Minas Geraes, em 27 de março de 1896, a cumprir a 

pena de seis annos de prisão cellular, gráo maximo do art. 283 do Codigo 

Penal, pelo crime de polygamia; 

O Supremo Tribunal Federal considerando que pela lei 

daquelle Estado, n. 18, de 28 de novembro de 1891, sendo o conselho do 

jury de sentença composto de oito jurados, e que pelo disposto no art. 

199 do decreto do mesmo Estado, n. 582, de 8 de março de 1892, não se 

póde nas condemnações applicar o maximo das penas quando as decisões 

do jury forem por menos de dous terços dos votos; 

Considerando que as respostas do jury aos quesitos 5.º, 6.º e 

7.º, referentes ás circumstancias aggravantes e ao 9.º, quanto á 

existencia de attenuautes, bem como ao quesito da defesa, foram apenas 

por cinco votos, que é menos de dons terços, reforma a sentença para 

condemnar o réo ora requerente, somente a tres annos e meio de prisão 

cellular, médio do referido art. 283 do mesmo Codigo, que é a pena legal 

e custas do processo. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de julho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Pereira Franco. — Macedo Soares. — 

Piza e Almeida. — H. do Espirito Santo. — Americo Lobo, vencido. Si a 

disposição do art. 332 do Codigo do Processo é incompativel com o actual 

codigo Penal, que não applica penas perpetuas, nem morte e galés, e 

estabelece dous novos gráos no art. 62, § 2.º, ainda mais se contradiz 

com a Lei Mineira n. 18, a qual, tendo organizado o conselho do jury com 

oito juizes de facto, torna impossiveis as decisões por dous terços de 

votos, pelo que a prescripção do art. 199 do Regulamento local n. 582, 

não passa de uma inadvertencia jamais legitimada pela generica e vaga 

disposição do art. 4.º da lei local, n. 17, de 20 de novembro de 1891. —

Ribeiro de Almeida. — André Cavalcante. — Manoel Murtinho. —

Bernardino Ferreira. — Lucio de Mendonça. —João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 
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149 

Não é cabido o recurso de revisão não 

havendo sentença condemnatoria 

proferida definitivamente em juizo 

criminal. 

N. 318. — Vistos estes autos de revisão requerida por Nivaldo 

Teixeira Braga, o Supremo Tribunal Federal delia não toma conhecimento 

por ter sido interposta contra as litteraes disposições do art. 81 da 

Constituição, do art. 9.º, n, 3, do decreto n. 648 de 11 de ontubro de 

1890 e art. 74 da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, as quaes exigem 

como condição de admissibilidade do recurso de revisão a existencia de 

uma sentença condemnatoria, proferida definitivamente em juizo criminal; 

pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 13 de julho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo. — Macedo Soares. — Piza e Almeida. — 

Pereira Franco. — Lucio de Mendonça. — Pindahyba de Mattos. — H. do 

Espirito Santo. — Ribeiro de Almeida. — André Cavalcante. — Manoel 

Murtinho. — Augusto Olyntho. — Bernardino Ferreira. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

150 

Tomando-se conhecimento do pedido 

de revisão, porque o perdão com que 

foi agraciado o impetrante não 

prejudica a mesma revisão, attento o 

fim aque se propõe, é confirmada, pelo 

que consta dos autos, a sentença 

condemnatoria proferida pelo tribunal 

competente, em provimento da 
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appellação interposta da decisão da 

Junta Correccional, que absolveu o réo 

da accusação que lhe foi intentada, 

como incurso no art. 303 do Codigo 

Penal. 

A appellação, devolvendo ao Tribunal 

Superior o inteiro conhecimento da 

causa, dá-lhe o direito de conhecer, 

não só da validade do processo, como 

do merecimento da sentença 

appellada; não sendo applicavel ao 

caso o argumento, por analogia, 

deduzido do art. 130, n. 2, do decreto 

n. 1030, porque diz este respeito 

somente á appellação das decisões do 

Jury e não á que é regida por 

disposição especial e expressa, qual a 

do art. 74 do mesmo decreto. 

N. 282. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

crime, requerida pelo Dr. Joaquim Pereira Teixeira. 

Allega o impetrante que tendo sido absolvido pela Junta 

Correccional no processo a que respondera como auctor do crime de 

offensa physica leve, previsto no art. 303 do Codigo Penal, e havendo-se 

appellado de tal decisão para a Camara Criminal do Tribunal Civil e 

Criminal do Districto Federal, fôra provida a appellação para o effeito de 

ser o mesmo impetrante condemnado na pena do gráo minimo do citado 

artigo, o que importou excesso de competencia da parte da referida 

Camara, que, no julgamento do alludido recurso, deveria limitar-se a 

conhecer da validade do processo, sem entrar na apreciação do 

merecimento da sentença appellada, como se infere da combinação do 
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art. 74 com o art. 130, n. 2, ambos do decreto n. 1030, de 1890, pelo que 

o Accordão do tribunal ad quem estava no caso de ser declarado 

insubsistente, afim de restabelecer-se a sentença absolutoria. 

Ouvido o tribunal da condemnação, informou o respectivo 

presidente que o Accordão arguido de nullo, não só era conforme o direito 

e prova dos autos, como tambem obedecia á uniforme e invariavel 

jurisprudencia do mesmo tribunal. 

O Sr. ministro Procurador Geral da Republica foi de parecer 

que a revisão estava prejudicada pelo decreto de perdão que o impetrante 

obtivera do Poder Executivo Federal, mas, dado o caso de se conhecer 

della, opinou pela sua improcedencia. 

O que examinado e o mais constante dos autos: 

Considerando que o perdão com que foi agraciado o 

impetrante não prejudica a revisão requerida, visto como esta pretende a 

restauração da sentença absolutoria, e consequentemente o 

restabelecimento da innocencia do mesmo impetrante, ao passo que 

aquelle só tem por effeito a remissão de pena imposta, sem, todavia, 

eliminar a culpa; 

Considerando, outrosim, que a appellação devolve ao superior 

e inteiro conhecimento da causa, salvo qualquer limitação expressamente 

estabelecida por lei; 

Considerando que o art. 74 do decreto n. 1030, de 1894, 

instituindo a appellação da sentença absolutoria ou condemnatoria 

proferida pela Junta Correccional, nenhuma restricção firmou, pelo que é 

indubitavel que quiz attribuir ao tribunal ad quem o conhecimento tanto 

formal, como material do feito, não sendo applicavel ao caso vertente o 

argumento por analogia, deduzido do art. 130, n. 2, do citado decreto n. 

1030, por dizer este respeito tio somente a appellação das decisões do 
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Jury, e ser por isso inapplicavel a uma outra appellação regida por 

disposição especial e expressa, como a do referido art. 74; 

Considerando que, nestes termos, assistia á Camara Criminal 

faculdade para, conhecendo da appellação interposta, reformar a sentença 

absolutoria e condemnar, como o fez, o ora impetrante, tanto mais 

quando tal condemnação é conforme a direito e as provas dos autos: 

Pelo exposto, e carecendo assim de fundamento legal o pedido 

de revisão, o Supremo Tribunal julga-o improcedente e condemna o 

impetrante nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 16 de julho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Manoel Murtinho. — Ribeiro de Almeida. — Macedo Soares. 

— Piza e Almeida. — Lucio de Mendonça. — H. do Espirito Santo. — André 

Cavalcante. — Americo Lobo. — João Barbalho. — Bernardino Ferreira. — 

Augusto Olyntho. 

Fui presente, João Pedro. 

151 

É confirmada a sentença 

condemnatoria proferida contra o 

recorrente, visto se achar 

evidentemente provado o crime, ser 

legal a pena imposta e não 

prevalecerem as nullidades arguidas, 

quer em relação aos quesitos 

propostos, quer ás respostas a elles 

dadas pelo jury. 

N. 181. — Vistos, relatados e discutidos estes autos em que o 

réo João Antonio Carelli pede revisão do processo a que respondeu pelo 

crime de homicidio praticado na pessoa de Celestino Valerio, e em que foi 
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condemnado a 45 annos de prisão cellular, gráo médio do art. 294, § 2.º 

do Codigo Penal, por decisão do jury da comarca de Ibitinga, Estado de S. 

Paulo, sentença essa que passou em julgado e em cujo cumprimento está 

o peticionario desde o anno de 1895: 

O Supremo Tribunal Federal, considerando que não é nullidade 

ter o juiz de direito, presidente do jury, englobado no primeiro quesito o 

facto do ferimento e o da morte do offendido, como consequencia 

inevitavel pela natureza mortal do mesmo ferimento; nem tambem o de 

não referir o jury por extenso a circumstancia attenuante reconhecida a 

favor do peticionario, desde que citou o artigo e o paragrapho que 

definem essa circumstancia; nem, finalmente, é nullidade o ter o jury 

affirmado o facto principal por 11 votos e as circumstancias aggravantes e 

attenuantes por 42 votos; 

Considerando que o crime está evidentemente demonstrado 

com as provas dos autos e sem contestação do peticionario nos 

depoimentos das testemunhas a que assistia, e que a pena imposta é a 

legal; 

Por estas razões confirma a sentença condemnatoria. Pague o 

peticionario as castas. 

Supremo Tribunal Federal, 20 de julho de 1898, — Aquino e 

Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Macedo Soares. — Piza e Almeida.—

H. do Espirito Santo. — Pereira Franco. — Americo Lobo. — Bernardino 

Ferreira. — André Cavalcante. — Manoel Murtinho. — Augusto Olyntho. —  

Lucio de Mendonça. — João Barbalho. 

Fui presente, João Pedro. 

152 

É reformada a sentença para ser 

imposta ao recorrente a pena legal que 
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é a estabelecida no Codigo Criminal de 

1830, visto ter sido o crime 

commettido em janeiro de 1890, antes 

de promulgado o codigo Penal, e 

quando ainda vigorava o anterior, cuja 

pena, no gráo médio do art. 193, é 

muito mais branda que a do art. 294, § 

2.º, do Codigo actual. 

N. 295. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

criminal, requerida por Amancio Rodrigues de Souza, condemnado a 19 de 

julho de 1892, por sentença do jury da comarca de Salinas, Estado de 

Minas Geraes, a 17 annos e seis mezes de prisão simples, gráo médio do 

art. 294, § 2.º, do Codigo Penal: 

Julgam procedente o recurso e reformam a dita sentença para 

impor ao recorrente a pena do gráo médio do art. 193 do Codigo Criminal 

de 1830, visto haver elle commettido o crime em janeiro de 1890, antes 

de promulgado pelo decreto n. 847 de 11 de outubro de 1890, e manda 

do executar por decreto n. 1117 de 6 de dezembro do mesmo anno o 

Codigo Penal, e, portanto, quando ainda em vigor aquelle Codigo, cuja 

pena no gráo médio do art. 193 é muito mais branda que a deste mesmo 

gráo do art. 294, § 2.º; e custas. 

Supremo Tribunal Federal, 30 de julho de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Augusto Olyntho. — Bernardino Ferreira. — Macedo Soares. 

— Pereira Franco. — Ribeiro de Almeida. — Americo Lobo. — Piza e 

Almeida. — Manoel Murtinho. — H. do Espirito Santo. — Pindahyba de 

Mattos. — Lucio de Mendonça. — André Cavalcante. 

Foi presente, João Pedro. 
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153 

É provido o recurso de revisão e 

annullada a sentença recorrida, para 

que vá a causa a novo julgamento, 

attenta a flagrante contradicção das 

respostas do jury aos quesitos da 

defeza. 

N. 247. — Vistos estes autos de revisão em que o Dr. Amancio 

Guilhermino de Oliveira Penteado interpõe da sentença de fl. 8 v., onde, 

em conformidade das decisões do Jury, o juiz de direito de Belém do 

Descalvado, comarca do Estado de S. Paulo, condemnou nas penas do 

gráo médio do art. 294, § 2.º, do Codigo, o réo Paduan Giuseppe, que ali 

fora accusado pela morte de Vinculetto Pietro: 

Mostrando-se, prima facie, a flagrante contradicção infringente 

da sentença recorrida, porque o conselho do jury, negando por nove votos 

que houvesse o réo commettido o crime em sua legitima defesa, affirmou 

ao mesmo tempo intervirem conjonctamente em seu favor todos os 

requisitos dessa justificativa, taes quaes estão escriptos no art. 34 do 

Codigo Penal, isto é, declarou o conselho, por nove votos, que o réo tinha 

sido aggredido actualmente, sem que lhe fosse possivel prevenir ou obstar 

a acção, nem invocar ou receber ao menos socorro da auctoridade 

publica; e por onze votos, que o réo só empregara meios adequados à 

repulsa do mal e proporcionaes a uma aggressão que de sua parte não 

provocara, motivo porque o actual juiz de direito da Comarca, si houvesse 

presidido ao julgamento do réo, teria mandado, como diz no officio de fl. 

21, voltar o conselho á sala secreta para o fim de corrigir as respostas 

dadas contradictoriamente aos quesitos da defeza: 

O Supremo Tribunal Federal, provendo a esta revisão, annulla 

a sentença recorrida, para que a causa vá a novo julgamento, pagas as 

custas ex-causa. 
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Supremo Tribunal Federal, 3 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo. — Piza e Almeida, vencido. — André 

Cavalcante. — Ribeiro de Almeida. — João Barbalho. — Bernardino 

Ferreira. — H. do Espirito Santo, vencido. Neguei provimento ao recurso, 

confirmando assim a sentença revista, porque no processo não se deu 

nenhuma nullidade que pudesse invalidal-a. — Manoel Murtinho. — 

Pereira Franco, vencido. 

Foi de voto vencedor o Sr. ministro Augusto Olyntho. 

154 

É confirmada a sentença que 

condemnou o réo á pena de 9 annos e 

11 mezes de prisão cellular e a dotar 

as offendidas, por ser inteiramente 

conforme a direito e a prova dos autos. 

N. 290. — Vistos e expostos os autos de revisão em que é 

requerente o advogado Evaristo de Moraes a favor de Basilio Antonio de 

Moraes, condemnado á pena de 9 annos e 11 mezes de prisão cellular, a 

dotar as offendidas e nas castas, por sentença do Jury, confirmada em 

grau de appellação: 

Accordão confirmar a sentença de 2.ª instancia, de que se 

pede revisão, por ser ella inteiramente conforme a direito e ao que dos 

autos se prova. Custas pelo peticionario. 

Supremo Tribunal Federal, 3 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Lucio de Mendonça, — Piza e Almeida. Bernardino Ferreira. 

— H. do Espirito Santo. — Manoel Murtinho. — Pereira Franco. — André 

Cavalcante. — Ribeiro de Almeida. — João Barbalho. — Americo Lobo. 

Foi de voto vencedor o Sr. ministro Augusto Olyntho. 
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155 

É confirmada a sentença 

condemnatoria proferida contra o 

recorrente, visto não serem 

procedentes as nullidades do processo 

arguidas e constantes do presente 

accordão; ter sido bem classificado o 

facto criminoso, e não ser a decisão do 

jury contraria á evidencia dos autos. 

N. 304. — Vistos, expostos e relatados os autos de revisão de 

processo criminal, requerida por Espir Nassif: 

Considerando que não procedem as nullidades allegadas, 

porquanto: a) a falta de declaração do dia do crime na denuncia não 

prejudicou as diligencias do processo, e foi supprida no libello accusatorio; 

b) a entrega do rol das testemunhas tornou-se desnecessaria, desde que 

foi entregue o libello, no qual foram ellas mencionadas; c) a recusação 

não motivada de jurados sorteados não é permittida pela lei processual do 

Estado do Rio Grande do Sul; 

Considerando que o crime foi bem classificado no art. 136 do 

Codigo Penal, attenta a disposição da alinea do mesmo artigo: 

Considerando que a decisão do jury, confirmada pelo Superior 

Tribunal de Porto Alegre, não é contraria á evidencia dos autos: 

Julgando improcedente a revisão, confirmam o accordão 

recorrido, pagas as custas pelo recorrente. 

Supremo Tribunal Federal, 3 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Ribeiro de Almeida. — Piza e Almeida. — Americo Lobo. — 

Pereira Franco. — André Cavalcante. — Manoel Murtinho. — H. do Espirito 

Santo. — Lucio de Mendonça. — Bernardino Ferreira. — João Barbalho. 
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Foi voto vencido o do Sr. ministro Augusto Olyntho. 

156 

É confirmada a sentença que 

condemnou o recorrente, incurso em 

um dos artigos de guerra, á pena do 

art. 166 do Cod. Penal da Armada de 

1891, visto não ser a condemnação 

contraria á evidencia dos autos e ser 

legal a pena imposta. 

N. 320. — Vistos os autos de revisão do processo criminal, 

requerida pelo réo alferes graduado João Baptista da Silva Barros, 

condemnado a 28 mezes de prisão simples e perda do posto: 

Julgam improcedente a revisão, visto que a condemnação não 

é contraria á evidencia dos autos, nem illegal a pena imposta. 

Confirmam, portanto, a sentença e condemnam o supplicante 

nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 10 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Ribeiro de Almeida: votei pela conclusão do accordão, 

considerando que, sendo inconstitucional o Codigo Penal da Armada de 7 de 

março de 1894, promulgado pelo Poder Executivo, no regimen da 

Constituição de 24 de fevereiro do mesmo anno, e estando suspenso o 

Codigo de 5 de novembro de 1890, por decreto de 4 de fevereiro de 1894, 

acto do Governo Provisorio no exercicio de attribuições legislativas, 

constituem os Artigos de guerra legislação vigente; e tendo o réo incorrido 

no art. 18 dos citados Artigos de guerra, é competente o Supremo Tribunal 

Militar para determinar o tempo da pena, o que fez, applicando a do art. 166 

do Codigo citado de 1891. — Piza e Almeida. — Manoel Murtinho. — João 

Barbalho. — Bernardino Ferreira. — André Cavalcante, vencido. — Pereira 
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Franco: votei de accordo com o Sr. ministro Ribeiro de Almeida e pelos 

mesmos motivos. — Lucio de Mendonça, vencido: applicava a unica 

legislação que me parece applicavel, o Codigo Penal da Armada de 1890. — 

H. do Espirito Santo, vencido, por julgar tambem applicavel o Codigo Penal 

da Armada de 1890. — Pindahyba de Mattos. —Americo Lobo, vencido, 

porque applicava a pena imposta no Codigo de 1890. 

157 

É julgada improcedente a revisão 

interposta pelo recorrente, ora 

fallecido, por ser a decisão do Supremo 

Tribunal Militar, que o condemnou 

como incurso em um dos artigos de 

guerra, conforme o direito e a plena 

prova dos autos. 

N. 263. — Vistos, expostos e relatados os autos, parte official 

de fl. 10 do processo crime original e depoimentos que a instruem, e as 

informações de fls. 30 e 32 deste, julgam improcedente a revisão 

interposta pelo alferes Francisco Firmo, ora fallecido, do Accordão de fl. 

74, pelo qual o Supremo Tribunal Militar o condemnou a soffrer a pena de 

25 mezes de prisão, por crime de libidinagem, ex-vi do art. 29 dos de 

guerra do Regulamento de 1763, por ser o dito Accordão conforme a 

direito e a plena prova dos autos; custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federal, 17 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — Lucio de Mendonça, vencido, applicava o 

minimo da penalidade do art. 148 do Codigo Penal da Armada de 1890, 

visto baver occorrido a circumstancia attenuante do art. 37, § 7.º, do 

mesmo Codigo, e serem inapplicaveis por inconstitucionaes, no meu 

conceito, os caducos artigos de guerra. — João Barbalho. — Bernardino 

Ferreira. — Piza e Almeida. — André Cavalcante. — Manoel Murtinho. — 

Pereira Franco. — Americo Lobo, votei com o Tribunal porque tendo 
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fallecido o recorrente, não ha impor-lhe pena ou modifical-a, mas somente 

rebabilitar a sua memoria, para cujo fim não dão os autos prova alguma. 

— Pindahyba de Mattos. 

158 

Tomando-se conhecimento do pedido 

de revisão de sentença condemnatoria 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Militar, é confirmada a mesma 

sentença, visto não ser contraria á 

evidencia dos autos e ser legal a pena 

imposta. 

N. 332. — Vistos e relatados estes autos de revisão crime, 

requerida por Jayme Ferreira de Souza Bahia, ex-praça do 5.º regimento 

de artilheria de campanha, delles se verifica achar-se plenamente provado 

o crime de terceira deserção simples, praticado pelo requerente (fls. 8, 16 

usque 18 e 22), tendo-lbe sido applicada a pena comminada na lei contra 

esse crime (ordenança de 9 de abril de 1805 e decreto de 13 de outubro 

de 1827); 

Considerando que é, portanto, insubsistente a allegação de ter 

sido a sentença proferida contra a evidencia dos autos; e 

Considerando que tendo o requerente protestado apresentar 

documentos em abono de sua innocencia (fl. 2), nenhum documento por 

elle foi offerecido e junto aos autos; 

O Supremo Tribunal Federal confirma a sentença de fl. 26, e 

custas. 

Supremo Tribunal Federal, 17 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — João Barbalho. — Piza e Almeida. — Pindahyba de Mattos. —

Lucio de Mendonça. — Macedo Soares. — Manoel Murtinho. — André 
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Cavalcante. — Americo Lobo, vencido na preliminar de incompetencia 

deste Tribunal para conhecer de revisão militar.— Bernardino Ferreira. — 

Pereira Franco. 

159 

Tomando-se conhecimento do pedido 

de revisão de sentença condemnatoria 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Militar, e tendo-se por competente o 

fôro a que respondeu o peticionario, é 

confirmada a mesma sentença, 

computando-se no tempo da pena 

imposta o da prisão preventiva. 

A constituição não revogou implicita ou 

explicitamente as leis que attribuem á 

jurisdicção militar o conhecimento dos 

crimes communs quando mixtos, isto 

é, quando praticados por militar contra 

militar. 

Por effeito da igualdade prescripta na 

Constituição, computa-se na execução 

das sentenças condemnatorias 

proferidas pelos tribunaes militares, o 

tempo da prisão preventiva dos 

sentenciados. 

N. 289. — Vistos estes autos de recurso de revisão que Manoel 

de Mello Montenegro, alferes do 44.º batalhão de infanteria, invocando o 

art. 74, ns. 1.º, 3.º e 6.º, da lei n. 224 de 20 de novembro de 1894, 

interpõe da sentença de fls. 106, onde o Supremo Tribunal Militar o 

condemnou a dous annos e quatro mezes de prisão simples, como incurso 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

542

no art. 18 dos de guerra, combinado com o gráo maximo do art. 455, 

paragrapho unico, do Codigo Penal da Armada, por ter elle dissipado em 

prejuizo do seu camarada a quantia de quatro centos e oitenta mil reis, 

que, no porto d’esta cidade, a bordo do paquete nacional Maranhão 

recebeu de Vicente Alves Moreira, 1.º sargento do sobredito batalhão, 

com o ónus de lh’a restituir no Recife, para onde iam ambos, no mesmo 

navio, a bem da milicia; 

Proposta, mas rejeitada a preliminar da incompetencia deste 

Tribunal, composto só de juizes togados, para rever os processos do juizo 

privativo, mantido pelo art. 77 da Constituição Republicana, cujo texto se 

harmoniza com o art. 81 da mesma Constituição, de modo a manifestar-

se a competencia do Supremo Tribunal Militar para rever as proprias 

sentenças, assim como o Supremo Tribunal Federal revê as que profere; 

Considerando que tendo disposto o art. 179, § 17 da Carta 

Constitucional de 25 de março de 1824 que não haveria foro privilegiado, 

nem commissões especiaes nas causas civeis e crimes, á excepção 

d’aquellas que por sua natureza pertencessem a juizes particulares, na 

conformidade das leis, entre as quaes o antigo Codigo Criminal, no art. 

308, § 2.º, e o Codigo do Processo Criminal no art. 8.º, attribuiam à 

jurisdicção militar o conhecimento dos crimes puramente militares; 

todavia, sempre se manteve a competencia desta jurisdicção para o 

processo e julgamento, não só dos crimes offensivos da disciplina, mas 

até dos communs, quando mixtos, isto é, quando commettidos por militar 

contra militar; 

Considerando que, nem as leis applicadas na sentença 

recorrida, nem outras que tambem definiram ou justificaram essa 

comprehensão da jurisdicção militar, foram revogadas implicita ou 

explicitamente pela Constituição Republicana, a qual no art. 77 apenas 

determina que os militares de terra e mar terão foro especial nos delictos 

militares; 
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Considerando que, sendo competente o fôro a que respondeu o 

peticionario, não está a sentença condemnatoria proferida contra a evidencia 

dos autos, nem a pena é imposta illegalmente, porque, na falta do toda e 

qualquer circumstancla attenuante, a fé de officio de fl. 19 mostra a 

existencia da aggravante, prevista no art. 83, § 19 do Codigo Penal da 

Armada, e contemplada, embora tacitamente, na sentença recorrida; 

Considerando, porém, que, por effeito da egualdade prescripta 

nos arts. 72, § 2.º, e 85 da Constituição Republicana, sinão pela extenção 

com que se applicam aos delinquentes as leis benignas, computa-se na pena 

do recorrente a sua prisão preventiva, em conformidade da regra 

consagrada no art 3.º do Decreto n. 774 de 20 de setembro de 1890, no art. 

60 do Codigo Penal commum, e no art. 53 do Codigo Penal da Armada: 

O supremo Tribunal Federal, não provendo a esta revisão, 

confirma a sentença do Supremo Tribunal Militar, e manda que se 

compute na pena do recorrente o tempo de sua prisão preventiva, pagas 

por elle as custas em que o condemna. 

Supremo Tribunal Federal, 20 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Americo Lobo, vencido na preliminar. — Piza e Almeida. —

Pereira Franco. — H. do Espirito Santo. — Lucio de Mendonça, por alguns 

dos fundamentos. — Manoel Murtinho. — Ribeiro de Almeida. — André 

Cavalcante. — Macedo Soares — Bernardino Ferreira. 

160 

É annullado o processo, na parte 

relativa ao julgamento, em que foi 

condemnado o recorrente como incurso 

no gráo médio do art. 294, § 2.º do 

Codigo Penal, porquanto, contra a lei, 

funccionou no segundo julgamento, 

como juiz de facto, um jurado que 
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interveio no primeiro e cujo nome não 

consta do edital de convocação; 

accrescendo que não foram igualmente 

observadas as formalidades 

substanciaes do processo criminal 

prescriptas nos arte. 217 e 218, ns. 10 

a 12 da lei estadoal que deu 

organisação á justiça no Estado do 

Ceará, e cuja preterição determina a 

nullidade do feito. 

N. 284.—Vistos, expostos e discutidos estes autos de revisão 

crime requerida por José Bernardo Filho, condem-nado em segando 

julgamento, como havia sido em primeiro competentemente annullado, a 

17 annos e meio de prisão simples, em virtude de decisão do Jury da 

cidade da Granja, no Estado do Ceará, na sessão de 27 de agosto de 

1896, como incurso no gráo médio do art. 294, § 2.º do Godigo Penal, em 

razão de haver no dia 21 de julho de 1895, e na fazenda Coreas do 

districto de Ubatuba, do termo da-quella cidade, disparado um tiro de 

espingarda em José da Silva, do qual falleceu este momentos depois, 

decisão essa que a Relação do districto afinal confirmou; 

O Supremo Tribunal Federal julga nullo o processo, nos termos 

do art. 74, § 6.º, da lei n. 221 de 20 de novembro de 1894, na parte 

relativa ao julgamento, por não terem sido guardadas as fórmulas 

substanciaes, uma vez que, contra a expressa disposição do art. 457 do 

regulamento n. 120 de 31 de janeiro de 1842, funccionou no segundo 

julgamento, como juiz de facto, o jurado Joaquim Félix da Cunha, que 

interveiu no primeiro julgamento, oc-correndo até que o nome desse 

jurado não consta do edital de convocação a fls. 67; accrescendo não 

terem sido observadas igualmente as formalidades substanciaes do 

processo criminal, prescriptas nos arts. 217 e 218, ns. 10, 11 e 12, da lei 
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estadoal n. 37, de 1 de dezembro de 1892, que deu organisação a justiça 

no Estado do Ceará, cuja preterição determina a nullidade do feito. 

E assim julgando, condemna o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 27 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Pereira Franco. — H. do Espirito Santo. — Americo Lobo. —

Piza e Almeida. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. — Lucio 

de Mendonça. — Macedo Soares. — João Barbalho. — Manoel Murtinho.—

Ribeiro de Almeida. — André Cavalcante. 

161 

Não toma o tribunal conhecimento do 

pedido de revisão, por não ser caso 

della, desde que não ha sentença 

condemnatoria proferida contra o 

recorrente, aliás absolvido pela decisão 

de que recorre. 

Não podem ser objecto de recurso os 

fundamentos do Accordão recorrido; 

sejam quaes forem, não importam 

condemnação que só é imposta na 

parte decisoria ou dispositiva da 

sentença, e não na expositiva ou 

explicativa. 

N. 314. — Vistos, expostos e relatados os autos não conhecem 

da revisão requerida pelo capitão de mar e guerra Rodrigo José da Rocha, 

da sentença de fl. 474 v. dos autos crimes appensos, proferida pelo 

Supremo Tribunal Militar e confirmatoria da de fl. 173 v. proferida pelo 

Conselho de Guerra, que absolveu o recorrente da accusação contra elle 

intentada. 
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Porquanto, nos termos do art. 81 da Constituição Federal, o 

recarso de revisão criminal só cabe das sentenças condemnatorias e em 

beneficio dos condemnados. 

Nem podem ser objecto de recurso os fundamentos do 

Accordão recorrido; pois, sejam quaes forem, não importam 

condemnação, que é só imposta na parte decisoria, decretoria ou 

dispositiva da sentença; e não na sua parte expositiva ou explicativa. E 

pague o recorrente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de agosto de 1898. — Aquino e 

Castro, P. — Macedo Soares. — André Cavalcante. — Piza e Almeida.—

Bernardino Ferreira. — Americo Lobo. — Ribeiro de Almeida. — João 

Barbalho. — H. do Espirito Santo. — Pereira Franco. — Lucio de 

Mendonça. — Manoel Murtinho. 

162 

É reformada a sentença do Supremo 

Tribunal Militar, que condemnou o 

recorrente á pena do gráo maximo do 

art. 294, § 1.º, combinado com o § 16 

do art. 39 do Codigo Penal, subsidiario 

dos artigos de guerra, e § 6.º do art. 

1.º da lei de 18 de setembro de 1851, 

afim de ser imposta a pena do gráo 

médio do citado artigo, visto que a 

unica circumstancia aggravante 

reconhecida contra o recorrente, sendo 

elemento constitutivo do crime de que 

se trata, não póde influir na 

aggravação da pena. 
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N. 336. — Vistos, expostos e discutidos os presentes autos de 

revisão criminal, requerida pelo ex-alferes da guarda nacional Francisco 

Mascarenhas de Carvalho, condemnado pelo Supremo Tribunal Militar na 

pena de 30 annos de prisão, gráo maximo do art. 294, § 1.º, combinado 

com o § 16 do art. 39 do Codigo Penal commum, como subsidiario dos 

artigos de guerra, e § 6.º do art. 1.º da lei de 18 de setembro de 1851, 

reformam a sentença para impor ao requerente e pena do gráo médio do 

citado art. 294, § 1.º, por isso que a unica circumstancia aggravante 

reconhecida contra o recorrente, a do § 16 do art. 39, sendo elemento 

constitutivo do crime previsto pelo art. 294, § 1.º, do Codigo Penal, não 

póde influir na aggravação da pena imposta, na conformidade da 

disposição do art. 37 do mesmo codigo; pagas as custas ex-causa. 

Supremo Tribunal Federai, 3 de setembro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — Piza e Almeida. — Pereira Franco. — Manoel Murtinho. — 

G. de Carvalho. — Bernardino Ferreira. — André Cavalcante. — Pindahyba 

de Mattos. — Macedo Soares. — João Barbalho. — Americo Lobo, resalvo 

a questão de incompetencia do Tribunal, em vista do art. 77 da 

Constituição, com o qual se harmonisa o art. 81, § 3.º. 

163 

É confirmada a sentença proferida de 

accordo com as decisões do jury do 

termo do Lageado, no Rio Grande do 

Sul, e sustentada em gráo de 

appellação, pela qual foram os réos 

condemnados como incursos no 

maximo do art. 359 do Codigo Penal, 

tendo sido observado no julgamento o 

processo estabelecido pela organisação 

judiciaria estadoal, que reduziu a 15 o 

numero dos jurados que compõem o 
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Conselho e a 5 o dos juizes sorteados 

para a causa, abolindo o escrutinio 

secreto e as recusações —visto não 

estarem provadas as nullidades 

arguidas contra a regularidade do 

processo e do julgamento. 

N. 266. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

crime, em que são peticionarios João Gabriel e Henrique Kock Filho: 

Julgam improcedente a revisão por não estarem provadas as 

nullidadees arguidas contra a regularidade do processo e julgamento, em 

virtude do qual foram os recorrentes condemnados a 30 annos do prisão 

cellular. 

E paguem os recorrentes as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 14 de setembro de 1898. Aquino e 

Castro, P. — Piza e Almeida. — Bernardino Ferreira. — Macedo Soares. —

Pereira Franco. Vencido, por considerar nullo o julgamento dos réos, não 

pelas nullidades por elles adegadas que a meu ver não se deram, pelos 

motivos expendidos pelo Dr. Procurador Geral no seu parecer, fls. 82 v., 

mas, sim, por considerar inconstitucional a lei da organisação judiciaria do 

Estado do Rio Grande do Sul, na parte relativa ao processo perante o jury, 

attentas as razões, em que me fundei no Accordão de 17 de fevereiro de 

1897, sobre a revisão n. 215, requerida pelo Dr. Alcides de Mendonça 

Lima, juiz de direito da comarca do Rio Grande do Sul. — H. do Espirito 

Santo. — Lucio de Mendonça. — Pindahyba de Mattos. — Manoel 

Murtinho. — André Cavalcante. — Americo Lobo. — João Barbalho. — G. 

de Carvalho. Vencido, de accordo com o voto do Sr. ministro Pereira 

Franco. 

Fui presente, Ribeiro de Almeida. 
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164 

É confirmada a sentença que 

condemnou o recorrente á pena do art. 

294, § 1.º do Codigo Penal, visto ser 

conforme a prova dos autos, não haver 

nullidade no processo e ser legal a 

pena imposta. 

N. 309. — Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que o 

réo Salustiano José Romeiro, cumprindo sentença na cadeia de Ouro 

Preto, Estado de Minas Geraes, pede revisão do processo a que respondeu 

e em que foi condemnado em primeiro e em segundo julgamento do Jury 

da comarca de Leopoldina, do dito Estado, á pena de trinta annos de 

prisão cellular, maximo do art. 294, § 1.º do Codigo Penal; pelo crime de 

haver morto a cacetadas, sua mulher Maria Christina; tendo o Jury 

affirmado por unanimidade de votos, em ambos os julgamentos, o facto 

principal que constitue o crime e as circumstancias aggravantes 

mencionadas no libello, e negado por igual votação a existencia de 

attenuantes; 

O Supremo Tribunal Federal confirma a sentença 

condemnatoria, que passou em julgado, visto não ter havido nullidade 

alguma em todo o processo desde a formação da culpa até o ultimo 

julgamento, e visto ser legal a pena imposta e conforme ás provas dos 

autos. Custas pelo requerente. 

Supremo Tribunal Federal, 14 de setembro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — Piza e Almeida. — G. de Carvalho. 

— André Cavalcante. — Bernardino Ferreira. — Pereira Franco. — Americo 

Lobo. — H. do Espirito Santo, vencido. Votei para que se applicasse ao 

recorrente o maximo do art. 295, § 2.º, oito annos de prisão cellular, 

porque não encontrei nos autos provas sufficientes, que, nos termos 

rigorosos do Codigo Criminal, legitimassem a pena de 30 annos de prisão. 
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Na hypothese sujeita, a morte da offendida não seguiu-se 

immediatamente aos ferimentos recebidos; aconteceu cinco dias depois 

do facto, estando a victima em completa ausencia de regimen medico, e 

mesmo de qualquer recurso. E, o corpo de delicto effectuado por leigos, 

cujo auto attesta a ignorancia delles, e que induziu o Jury de Leopoldina, 

em Minas, a impor ao accusado tão grave pena, não poderá de certo 

tranquillisar a consciencia de juizes, que conhecem os principios 

elementares de medicina legal. O Codigo actual diz: que, para reputar-se 

mortal, no sentido legal, uma lesão corporal, é indispensavel que seja 

causa efficiente da morte por sua natureza e séde; e o Codigo de 1830, 

que era mais exigente e explicito, disponha que o mal só se julgaria 

mortal a juizo dos facultativos; e, não sendo possivel ouvil-os, seria o réo 

punido com penas menores. E quem ousará dizer que destes autos ficou 

provado que os ferimentos, por cuja autoria fora o recorrente 

condemnado, eram mortaes, no sentido da lei? In dubio pro réo. — Lucio 

de Mendonça, vencido, de accordo com o voto do Sr. ministro H. do 

Espirito Santo. — João Barbalho, vencido, pela mesma fórma. Manoel 

Murtinho, vencido, de accordo com o voto do Sr. ministro H. do Espirito 

Santo. — Macedo Soares, vencido, com o Sr. ministro H. de Espirito 

Santo. 

Fui presente, Ribeiro de Almeida. 

165 

É confirmada a sentença que 

condemnou o réo pelo crime de 

lenocinio á pena do gráo médio do art. 

278 do Codigo Penal, visto se achar 

plenamente provado o facto criminoso 

e ser legal a pena imposta. 

Intelligencia do citado art. 278 do 

Codigo Penal. 
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N. 271. — Vistos e relatados estes autos de revisão criminal, 

requerida por Evaristo de Moraes, em favor de José de Souza Corrêa, 

delles se verifica que este tendo sido denunciado pela promotoria publica 

perante a Camara Criminal do Tribunal Civil e Criminal desta cidade, por 

praticar lenocinio, prestando assistencia e habitação a Elisa Chresma e 

outras para, auferindo elle lucro disso, empregarem-se no trafico da 

prostituição, foi em processo que correu seus termos regulares, 

condemnado pela mesma Camara nas penas de prisão cellular por dezoito 

mezes e multa de 750$, gráo médio do art. 278 (segunda parte) do 

Codigo Penal: 

E desta decisão, fudando-se nos arts. 81 da Constituição, 9.º, 

n. III, do decreto n. 848, de 1890, 74 da lei n. 221, de 1894, e 103 e 104 

do Regimento deste Tribunal, foi pelo requerente interposto recurso de 

revisão para o effeito de ser absolvido o réo, em favor de quem se allega 

haver elle sido victima de uma falsa interpretação do citado artigo, pois o 

crime de que se trata consiste em prestar a meretrizes assistencia, 

habitação e auxilios para dahi auferir directa ou indirectamente lucros e o 

réo foi denunciado somente por prestar assistencia e habitação e 

condemnado unicamente por prestar habitação ás meretrizes, quando o 

Codigo Penal caracterisa essa modalidade do lenocínio com a concorrencia 

daquelles tres elementos, sendo taxativa e não exemplificativa essa 

disposição do Codigo: 

Considerando que o facto criminoso se acha plenamente 

provado pelo que dos autos consta, quer no inquerito policial, quer no 

processo que se lhe seguia; 

Considerando que as palavras do Codigo Penal, no citado 

artigo: assistencia, habitação e auxilio podem ser, na applicação delle, 

tomadas separadamente sem absurdo e sem prejudicar a intenção da lei, 

pois traduzem diversos meios de praticar-se o mesmo crime, os quaes 

entre si não divergem sensivelmente quanto á malicia e perversidade do 
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ajusta e nem quanto ao damno á sociedade causado pela acção criminosa, 

e sendo certo que este é o mesmo, seja qual for dos tres o meio 

empregado pelo criminoso; 

Considerando que contra esta intelligencia do citado artigo não 

prevalece o facto de virem nelle as referidas palavras ligadas pela 

particula — e — a qual, assim no texto das leis, como na linguagem 

commum, muitas vezes deixa de ter valor puramente lexicologico para 

exprimir outra relação que não a copulativa; 

Considerando que o emprego daquella conjuncção, em lugar 

da disjunctiva — ou — para exprimir equipolencia, quanto aos effeitos 

legaes, encontra-se frequentemente nos nossos documentos legislativos, 

de que se poderiam citar innumeros exemplos, bastando aqui referir os 

seguintes: Constituição, art. 54, ns. 2, 4 e 7; lei n. 30 de 8 de junho de 

1892, arts. 5, 6, n. 3, 26 e 49, n. 8; Codigo Penal, arts. 87, ns. 2, 3 e 4, 

96, 111, 115, § 4.º, 426, 134, 136, n. 6, 137, § 1.º 149, 161, 171, 176, 

207, ns. 3 e 16, 209, § 4.º, 245, 252, 264, 265, 326, 361, 366 e 367; 

Considerando que, a prevalecer a opinião de que no texto das 

leis se deve, sempre e em todo o caso, attribuir a particula — e — sua 

ordinaria funcção grammatical de simples copulativa, chegar-se-hia a 

verdadeiros disparates; vb. gr. no caso do art. 54, n. 7, da Constituição, 

para dar-se a responsabilidade do presidente da Republica, não bastaria 

que elle praticasse attentados contra a guarda dos dinheiros publicos, mas 

seria ainda preciso que o fizesse tambem quanto ao emprego 

constitucional delles; no caso da lei n. 30 de 8 de junho de 1892, art. 5.º, 

não fora sufficiente que o referido funccionario, para incorrer em pena, 

promettesse a governo estrangeiro contra a republica assistencia, mas era 

ainda preciso que lhe offerecesse favor; no caso do art. 6.º, n. 3, da 

mesma lei, elle não teria crime se desse entrada a espiões contra a 

republica, fora ainda mister que lhes fornecesse auxilio; ou, provando-se 

que deu auxilio, não seria criminoso si outrem, que não elle, tivesse dado 
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entrada aos espiões por elle auxiliados contra o paiz; no caso do art. 245 

do Codigo Penal somente seria passivel da pena aquelle que falsificasse, 

junta ou successivamente, titulos da divida publica, bilhetes e letras do 

thesouro e não o seria quem falsificasse só bilhetes, ou letras unicamente; 

no caso do art. 249, não seria criminoso quem falsificasse cheques de 

banco, salvo falsificando tambem outros papeis, e no caso do art. 367 não 

fora acto criminoso fazer loterias não auctorisadas, senão quando além 

das loterias, se fizessem tambem rifas; 

Considerando que a accepção dada á conjnncção — e — no 

texto das leis, para exprimir, ora successão, ora equipolencia de factos, 

quanto a effeitos juridicos, conforma-se com o que ensinam andores de 

grande competencia na materia (Corrêa Telles, Regras de interpretação de 

Domat, § 2.º) e é auctorisada pelo Direito romano: Conjunctionem enim 

nonnumquam pro disjunctione accipi Labeo ait: ut in illa stipulatione, mihi 

heredique meo, te heredemque tuum. L. 29, Dig. de verb. signif. Saepe 

ita comparatum est, ut conjuncta pro disjunctis accipiantur, et disjuncta 

pro conjunctis, interdum soluta pro separatis. L. 53, Dig. eod: 

O Supremo Tribunal Federal, no uso da attribuição que lhe é 

conferida pela Constituição, art. 59, n. III, e art. 81, negando provimento 

ao recurso de revisão interposto á fl. 1, confirma a sentença recorrida e 

condemna o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 17 de setembro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — João Barbalho. — Piza e Almeida.— G. de Carvalho. — 

Macedo Soares. — André Cavalcante. — Lucio de Mendonça. — Manoel 

Murtinho. — H. do Espirito Santo. — Pereira Franco. — Americo Lobo.—

Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos. 

Fui presente, Ribeiro de Almeida. 
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166 

É confirmada a sentença condem-

natoria proferida contra o requerente, 

porquanto, estão plenamente provados 

o facto criminoso e a culpa do 

accusado; não ha nullidade no 

processo e é legal a pena imposta. 

N. 315. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

requerida pelo sentenciado João Evangelista da Costa, processado na 

comarca de Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, pelo crime de 

homicidio praticado a 23 de novembro de 1889 na pessoa de José Pio, e 

condemnado a 19 de março de 1890, por decisão do Jury daquella 

Comarca, a 12 annos de prisão, gráo médio do art. 193 do Codigo 

Crimiaal, convertida a pena em 14 annos de prisão simples, ex-vi do art. 

49 do mesmo Codigo, tendo a sentença passado em julgado: 

O Supremo Tribunal Federal considerando, que o facto 

delictuoso e a culpa do requerente estão plenamente provados; que no 

processo foram observadas todas as formalidades de direito; que é legal a 

pena imposta e que não tem o mais leve fundamento a allegação feita, de 

que os autos não fornecem prova para condemnação, confirma a sentença 

e condemna o requerente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 17 de setembro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — Pindahyba de Mattos. — H. do Espirito Santo. — G. de 

Carvalho. — André Cavalcante. — Bernardino Ferreira. — Piza e Almeida. 

— Americo Lobo. — João Barbalho. — Pereira Franco. — Manoel Murtinho. 

— Lucio de Mendonça. 

Fui presente, Ribeiro de Almeida. 
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167 

É negada a pedida revisão, porquanto, 

não se mostra ser a sentença 

condemnatoria contraria á evidencia 

dos autos; e não procede a allegada 

nullidade do feito por falta de curador 

ao recorrente, porque não se prova que 

fosse menor de 21 annos quando 

commetteu o crime de que foi 

accusado. 

O Jury em suas respostas não 

reconheceu a menoridade; antes, por 

unanimidade, negou toda e qualquer 

circumstancia attenuante em favor do 

réo. 

N. 285. — Vistos, expostos e relatados os autos, negam 

provimento á revisão criminal, requerida por Olegario Evaristo de Almeida 

da sentença fl. 148 do Presidente do Jury de Jaguarão, Estado do Rio 

Grande do Sul, que o condemnoa a 8 annos de prisão cellular, como 

incurso no gráo maximo do art. 356 do Codigo Penal. 

Porquanto, em relação á allegada injustiça da condemnação, 

não só a sentença recorrida não é contraria á evidencia dos autos 

(Regimento do Supremo Tribunal Federal, art. 104; § 3.º; L. n. 221 de 20 

de novembro de 1894, art. 74, § 1.º, n. 6) como, e ao contrario, está de 

perfeito accordo com as allegações e provas constantes do processo, 

desde o inquerito policial até o julgamento final do Jury. 

Em relação á allegada nullidade de todo o processo, por não ter 

sido dado ab initio curador ao recorrente, que era menor 21 annos, quando 

commetteu o crime (fevereiro de 1894), nenhuma outra prova foi exhibida 
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para a revisão, além da certidão, fl. 4, da qual consta o baptismo do 

recorrente em 13 de abril de 1874, de um mez e oito dias de edade, filho de 

Olegario Evaristo de Almeida e sua mulher Camilla. Mas é imprestavel essa, 

certidão por se não referir ao recorrente e sim a outro de igual nome de 

Olegario; pois aquelle é filho de Gregorio Evaristo de Almeida, como declarou 

no auto de qualificação, fl. 38, lavrado em 27 de abril de 1894, dizendo ter 

então vinte dous annos de edade, nascido, portanto, em 1872, como aliás 

consta do seu alistamento no exercito, a fl. 169 v. 

Respondendo perante o Jury, em 20 de agosto de 1894, 

daclarou no interrogatorio, fl. 130, ter 21 annos de idade; nascido, 

portanto, em 1873. 

Não prova, pois, identidade de pessoa a certidão, fl. 4 v., do 

Vigario de Lages, provincia de Santa Catharina. 

Nem o Jury, nas suas respostas, fl. 145 v., reconheceu a 

menoridade do recorrente, a quem, por unanimidade de votos, negou 

toda e qualquer circumstancia attenuante. 

Nem póde ter a minima procedencia a allegação, produzida no 

Tribunal, de provavel erro de nome do pai do recorrente, escrevendo o 

parocho de Lages ou copiando o Escrivão do Superior Tribunal de Porto 

Allegre, a palavra Olegario, que figura na certidão, em vez de Gregorio, 

que diz o recorrente ser o nome de seu pai. O erro só podia provir de 

visão, si se transcreveu directamente de escripta alheia; ou de audição, si 

se transcreveu indirectamente sob ditado de terceiro. Mas, tão diversas 

são as graphias e tão dissonantes as tonicas (a e o) dos dous nomes que 

esvae-se, prima facie, a allegada provavel confusão. 

E quando erro de transcripção houvesse, era ao recorrente 

que incumbia proval-o e rectifical-o, e não ao Tribunal suppril-o e corrigil-

o ex-officio. 
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Accresce que o recorrente não ficou indefeso no plenario; de 

fls. 126 e v. constam a nomeação e juramento do defensor, dado pelo 

Presidente do Jury; de fl. 428, que elle funccionou, recusando jurados e 

de fl. 138 v. a deducção da defesa. 

Finalmente, e para provar a justiça da condemnação do 

recorrente, basta ler a sua fé de officio, fl. 168 v., donde consta o seu 

máo procedimento anterior. 

E assim julgando, condemnam o recorrente nas custas. 

Supremo Tribunal Federal, 24 de setembro de 1898. — Aquino e Castro, 

P. — Macedo Soares. — Pereira Franco. — Pindahyba de Mattos. — Piza e 

Almeida. — G. de Carvalho. — Manoel Murtinho. — André Cavalcante. — 

Bernardino Ferreira, vencido. — Americo Lobo, vencido. — Lucio de 

Mendonça, vencido. — H. do Espirito Santo, vencido. 

Fui presente, Ribeiro de Almeida. 

168 

É confirmada a sentença que 

condemnou o requerente á pena legal, 

por haver, excedendo os limites das 

funcções do seu cargo de juiz de direito 

da comarca do Rio Grande, ordenado a 

soltura por habeas-corpus e mandado 

pôr termo ao processo de um réo 

pronunciado por crime de defloramento 

de uma menor miseravel, já estando a 

pronuncia confirmada pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

N. 341. — Vistos, expostos e discutidos os autos de revisão, 

requerida pelo Dr. Alcides de Mendonça Lima, Juiz de Direito da Comarca 
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do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul, da sentença do Superior 

Tribunal de Justiça, do mesmo Estado, que o condemnou á pena de nove 

mezes de suspensão do emprego, por haver, excedendo os limites das 

funcções proprias delle, mandado soltar por habeas-corpus, um réo 

pronunciado por crime de defloramento de uma menor miseravel, já 

estando a pronuncia confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, e 

mandado pôr termo ao processo; 

Considerando que, com tal procedimento, violou o requerente 

a disposição do art. 69, § 7.º, da Lei de 3 de dezembro de 1841, segundo 

a qual é somente competente para conceder habeas-corpus, o Juiz 

superior ao que decretou a prisão, determinação confirmada pelo art. 18, 

2.ª parte da Lei n. 2033 de 20 do setembro de 1871; 

Considerando que, simultaneamente, infringiu o requerente o 

estatuido no art. 18, § 2.º da citada lei n. 2033 de 1871, que inhibe a 

concessão de habeas-corpus a réo já pronunciado por auctoridade competente; 

Considerando que injuridica é a amplitude com que o requerente 

interpreta o art. 72, § 22, da Constituição, pois conciliam-se com elle 

numerosas limitações que soffre esse extraordinario remedio de direito; 

Considerando que, com a ordem para archivamento do 

processo, em decisão de habeas-corpus, desrespeitou ainda o requerente a 

disposição do art. 18, § 7.º, da citada lei n. 2033, segundo a qual a plena 

concessão do habeas-corpus, não põe termo ao processo, nem obsta a 

qualquer procedimento judicial, que possa ter lugar, em juizo competente; 

Considerando que, ás violações da lei que ficam notadas no 

procedimento do requerente accresce que a não miserabilidade da 

offendida, que foi o fundamento da illegal concessão de habeas-corpus e 

encerramento do processo, era materia de facto, que só ao jury cabia 

apreciar, para o effeito de, negada por elle a circumstancia de ser 
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miseravel a offendida, ficar perempta a acção iniciada por queixa do 

promotor publico; 

Considerando, finalmente, que não se verifica na especie dos 

autos, nenhum dos casos em que a lei permitte a revisão da sentença 

condemnatoria: 

Accordão confirmar a sentença de que se pede revisão, pagas 

pelo requerente as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 5 de novembro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — Lucio de Mendonça, relator para o Accordão. — Macedo 

Soares. — Bernardino Ferreira. — João Barbalho. — H. do Espirito Santo. 

— Americo Lobo, vencido. O recorrente concedeu, em 21 de julho de 4 

897, soltura ao alferes Antonio Leandro Mendes Malheiros, réo 

pronunciado, preso no quartel do 3.º Regimento de Artilheria, mas o 

Superior Tribunal, conhecendo do facto em gráo de recurso necessario, 

interposto pelo mesmo recorrente, revogou aquella decisão em 17 de 

agosto do mesmo anno, e mandou que o referido alferes, cuja fuga ou 

deserção não consta dos autos, regressasse á prisão. 

Não tendo havido, assim, damno proveniente do acto do 

recorrente, julgo procedente seu recurso para declarar nos termos do art. 

74, § 5.º, da lei n. 221 não caber na especie a pena imposta, mas a que 

determina o art. 339 do Codigo do Processo Criminal. — G. de Carvalho, 

vencido, de accordo com o voto do Sr. ministro Americo Lobo. — Manoel 

Murtinho. — Pereira Franco. — André Cavalcante. 

169 

É provido o recurso e annullado o 

julgamento em que foram os 

recorrentes condemnados, afim de ser 

a causa submettida a novo jury, sendo 
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os quesitos sobre cada um dos factos 

articulados perfeitamente 

discriminados, facilitando assim as 

respostas dos jurados a cada um delles 

e poder ser applicada aos delinquentes 

a pena legal, no caso de ser 

reconhecida a sua criminalidade. 

N. 321. — Vistos e relatados estes autos de revisão, em que 

são recorrentes Manoel Mattos Gonçalves e Alberto Clementino da Silva, 

condemnados por crime de estellionato, o primeiro a cinco annos, cinco 

mezes e 10 dias de prisão simples, gráo maximo do art. 338 do Codigo 

Penal, combinado com os arts. 66, § 2.º e 409 do mesmo Codigo, e o 

segundo a quatro annos e tres mezes de prisão tambem simples, maximo 

do referido art. 338, igualmente combinado com os já citados arts. 66, § 

3.º e 409, em virtude do julgamento do Jury da cidade de Juiz de Fora, 

Estado de Minas Geraes, proferido em 24 de junho de 1897: 

Accordão dar provimento para annullar, como annullam, o 

alludido julgamento, afim de que os quesitos a respeito de cada um dos 

factos sejam perfeitamente discriminados, facilitando assim as respostas 

dos jurados a cada um delles, e desta forma poder ser applicada aos 

delinquentes a pena legal, no caso de ser reconhecida a sua criminalidade. 

E paguem os recorrentes as custas. 

Supremo Tribunal Federal, 26 de novembro de 1898. — 

Aquino e Castro, P. — André Cavalcante. — Piza e Almeida. — Pereira 

Franco. — Bernardino Ferreira. — Pindahyba de Mattos, vencido: votei 

pela confirmação da sentença, que considero conforme á robusta prova 

dos autos e ás disposições da lei sobre o processo. — H. do Espirito Santo, 

vencido: votei de accordo com o voto supra. — João Barbalho, votei pela 

nullidade do processo por falta de corpo de delido. — Manoel Murtinho, de 

accordo com o voto do Sr. ministro João Barbalho. — G. de Carvalho. — 
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Macedo Soares, vencido: annullei o processo desde o seu começo. A lei 

applicavel é a estadoal mineira, que considera termo ou formula 

substancial o corpo de delicto cuja preterição annulla o processo (Reg. n. 

582 de 1892, art. 219 e 220). 

Fui presente, Ribeiro de Almeida. 

170 

É reformada a sentença que 

condemnou dous dos peticionarios, 

official de justiça e solicitador, como 

incursos no art. 214 do Codigo Penal, 

para ser-lhes imposta a pena legal, que 

é a do gráo médio do art. 219 do 

mesmo Codigo, pelo facto de haverem 

exigido dinheiro do 3.º impetrante, 

para deixar de ser cumprido um 

mandado de prisão de que falsamente 

se diziam portadores; sendo absolvido 

o que deu o dinheiro, condemnado 

como peitante, por não ser criminoso e 

antes victima do crime de concussão 

commettido pelos co-réos. 

N. 376. — Vistos, relatados e discutidos estes autos de revisão 

crime requerida por Octaviano Sarmanho de Souza, Joaquim Ignacio de 

Souza e Manoel Ferreira Pinto: Delles consta que, em um dos ultimos dias 

do mez de abril de 1896, o primeiro dos impetrantes, que era official de 

justiça do Juizo de Direito do 2.º districto criminal de Belém, Estado do 

Pará, dirigiu-se em companhia do segundo, que exercia a profissão de 

solicitador, á casa commercial de Pinto Braga e Comp., estabelecida 

naquella cidade e da qual é socio o terceiro peticionario, levando comsigo 

um mandado de prisão contra Luiz de Brito, empregado da mesma casa, 
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e, alli chegados, Joaquim Ignacio de Souza declarara a Manoel Ferreira 

Pinto que, se désse a quantia de 2000, ficaria sem effeito o alludido 

mandado; ao que accedendo Pinto, entregou este tal somma ao supra 

mencionado official de justiça, que recebendo-a rasgou o papel que dizia 

ser o mandado de prisão. Processados e julgados conjuntamente no 

referido Juizo de Direito, em virtude de connexão de delicto, sendo 

considerado principal o de responsabilidade commettido pelo official de 

justiça, foram os dois primeiros peticionarios condemnados como co-

auctores (peitados) ao gráo médio do art. 214 do Codigo Penal, e o 

ultimo, como auctor tambem (peitante), no gráo minimo do art. 217 do 

citado Codigo, sendo essa sentença confirmada, em gráo de appellação, 

pelo Superior Tribunal de Justiça do Estado. 

Da decisão assim proferida em ultima instancia e passada em 

julgado foi que se intentou revisão para este Tribunal, arrazoando-a os 

impetrantes, e officiando a respeito o Sr. Ministro Procurador Geral da 

Republica, o qual opinou pela desclassificação do crime por que foram 

condemnados os dous primeiros peticionarios, passando-o do art. 214 do 

Codigo Penal para o art. 219, § 3.º, do mesmo Codigo, bem como pela 

consequente absolvição do impetrante Manoel Ferreira Pinto. 

Isto posto, e considerando que no crime definido no art. 214 

do Codigo Penal, é indispensável que o funcciona-rio publico acceite a 

dadiva ou recompensa para praticar ou deixar de praticar um acto de 

officio ou cargo; 

Considerando, entretanto, que dos autos se collige que o 

peticionario Octaviano Sarmanho de Souza não fôra encarregado como 

official de Justiça, que era então, de prender a Luiz de Brito, pelo que 

inculcando-se executor de um mandado de prisão contra aquelle individuo, 

elle arrogou-se dolosamente attribuição para praticar um acto de officio, e 

como recebesse dadiva para não fazel-o, commetteu exactamente o crime 

de concussão previsto no art. 219, § 3.º, do citado Codigo Penal; 
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Considerando que o segundo peticionario, Joaquim Ignacio de 

Souza, induzindo outrem a fazer aquella dadiva, auxiliou a pratica do 

indicado crime, nos termos do art. 18, § 3.º, do referido Codigo Penal, 

pelo que tornou-se co-auctor do mesmo crime e, portanto, passivel de 

igual penalidade; 

Considerando que, excluido assim o crime de peita, não pude 

mais subsistir a qualificação de peitaote dada ao peticionario Manoel 

Ferreira Pinto, que, em vez de ser considerado delinquente, como o foi, 

deve antes ser tido como victima do crime de concussão commettido pelos 

seus co-réos: 

Accordão julgar procedente o pedido de revisão quanto aos 

impetrantes Octaviano Sarmanho de Souza e Joaquim Ignacio de Souza, 

para tão somente desclassificar o crime em que foram julgados incursos, 

do art. 214, gráo médio, do Codigo Penal, para o art. 219, § 3.º, mesmo 

gráo, do citado Codigo, e nessa conformidade condemnar e primeiro dos 

indicados impetrantes, Octaviano Sarmanho de Souza, á perda do cargo 

de official de Justiça; e tanto elle como o segundo, Joaquim Ignacio de 

Souza, á prisão cellular por nove mezes e multa de 600$, alteração 

legalmente admissivel, por importar minoração de pena; e, quanto ao 

impetrante Manoel Ferreira Pinto, para absolvel-o, como absolvem, 

attenta sua innocencia, ora reconhecida; custas na fórma da lei. 

Supremo Tribunal Federal, 31 de dezembro de 1898. — Aquino 

e Castro, P. — Manoel Murtinho. — Piza e Almeida, vencido. — Pindahyba 

de Mattos, vencido. — H. do Espirito Santo, vencido. — João Barbalho. —

Lucio de Mendonça, vencido. — Americo Lobo, vencido. — G. de Carvalho. 

— Bernardino Ferreira. — Pereira Franco. — André Cavalcante. 

Foi voto vencedor o do Snr. ministro Macedo Soares. 

Fui presente, Ribeiro de Almeida. 
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NOTAS FINAES 

____ 

A revisão no Congresso Nacional 

1. A reforma da lei n. 221 de 30 de Novembro de 1894, arts. 

74 e 84, e das disposições a que ella se refere, fez objecto de um projecto 

pendente da 3.ª discussão na camara dos deputados e por nós 

apresentado em 1898. 

Devemos dizer antes de tudo que escrevendo o presente livro, 

não só tivemos em vista tratar de um assumpto inexplorado nas lettras 

juridicas entre nós, como principalmente fazer um commentario 

antecipado da lei, ora em projecto. E o facto não é sem precedentes 

illustrados e animadores. 

Roguin, notavel professor na universidade de Lausanne, diz 

em condições menos opportunas e menos favorecidas que aquellas em 

que nos achamos: 

“O interesse da nossa obra augmentou em consequencia das 
votações, pelos dous conselhos legislativos da Confederação, 
em 10 e 17 de Abril de 1891, das disposições principaes de 
um projecto de lei federal... 

“O presente livro servirá de alguma sorte de commentario 
antecipado á lei futura, etc...”1 

Nós estudamos o assumpto para justificar e discutir o projecto 

na camara dos depatados, fazendo a critica, tão completa quanto foi 

possivel ás nossas forças, da legislação existente e fundamentando as 

novas disposições projectadas na doutrina, na legislação comparada e na 

jurisprudencia especialmente nacional. 

 
1 Roguin, Conflits des Lois Suisses, Lausanne, 1891, VI. 
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Assim o livro póde sem immodestia assumir o papel de 

explicador da nova lei si for votada definitivamente, tendo o livro e a lei o 

mesmo anctor. Concorrerá para isso a circumstancia da morosidade da 

votação do acto legislativo e da impressão do presente estudo. 

Como dissemos, apresentamos na camara dos deputados um 

projecto que “marca os casos e a fórma de revisão das condemnações 

penaes,” servindo como de exposição de motivos o discurso que 

proferimos na sessão de 15 de Outubro de 1898.1 

Submettido o projecto á commissão de Constituição, 

Legislação e Justiça, esta deu o seu parecer todo favoravel á reforma, nos 

termos em que era apresentada, em 14 de Dezembro do mesmo anno, 

sob n. 137 A —1898. 

Esse parecer, apesar de conciso, honra o seu illustre relator, 

deputado Arroxellas Galvão, cuja opinião foi acceita, a favor do projecto, 

pelos outros membros da commissão, todos juristas, professor, 

magistrado e advogados. 

E para offerecer melhores elementos e facilidades ao estudo 

do assumpto publicamos no fim d’estas notas o projecto precedido do 

interessante parecer. 

Entretanto seja-nos licito desde já transcrever aqui a ultima 

parte do mesmo parecer, não só para fazer uma referencia á parte do 

presente livro, sobre uma ideia lembrada então pela commissão, como 

tambem para oppôr adiante o juizo da commissão que tão bem e 

inteligentemente o estudou á opinião de um dos dous unicos censores que 

leve o projecto a infelicidade de encontrar em toda a camara composta de 

212 deputados. 

Eis o que diz o parecer nos pontos alludidos: 

 
1 Diario do Congresso Nacional, n. 102 do 22 de Outubro de 1898, pag. 1514. 
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“O projecto, que se me afigura completo, pois que 
comprehende, com rara precisão e sabedoria, toda materia 
do direito em questão, aproveitando o que ha de melhor não 
só nos codigos como nos auctores mais recentes, incluindo 
até como um acto complementar da reparação, a 
indemnização pelos prejuizos da injusta condemnação, 
deixou, entretanto, de mencionar si o pedido de revisão 
póde ser ou não suspensivo, 

“Garraud, em seus Precis de Droit Criminel, doutrina de 
accordo com a lei franceza, que se deve distinguir o caso em 
que a condemnação já começou, do caso em que ella ainda 
não começou. 

“Na primeira hypothese, o pedido de revisão não suspende a 
condemnação; no segundo suspendera de pleno direito até 
que seja elle definitivamente resolvido. 

“Com esta simples ampliação, que aliás é importante e 
admittida pelo direito francez e em geral pelos criminalistas, 
é parecer da Commissão que o projecto realizando uma 
necessidade de ordem juridico-criminal póde ser acceito e 
adoptado pela camara.” 

A nossa opinião sobre a questão de saber “si o pedido de revisão 

póde ou não ser suspensivo” póde vêr-se em outro lugar d’este livro.1 

Aliás a doutrina a que se refere o parecer parlamentar, e que 

expozemos no lugar indicado, tem por si a auctoridade dos a actores citados no 

parecer, e neste livro, e aos quaes podiamos juntar outros que se occupam da 

materia neste ponto e cujos nomes e obras nos limitamos a apontar.2 

Do outro ponto a que se refere o parecer da commissão 

parlamentar, trataremos adiante. 

O projecto em questão, foi approvado em primeira e segunda 

discussão sem nenhum debate. 

 
1 Cap. VII — A competencia e o processo, ns. 30 a 33 inclusive, pag. 96 e segs. 
2 Escoffier, La Revision etc., Paris, pag. 14, n. 32; A. Jean, Commentaire de la loi du 8 
Juin 1895, Paris, 1896, n. 20; Berlet, De la Reparation des Erreurs Judiciaires, Paris 
1896, pag. 80; Robert Fazy, De la Revision en matiére pénale, GenÈve, 1899, pag. 82. 
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Na terceira discussão, porém, os deputados Cornelio da 

Fonseca e Teixeira de Sá, pronunciaram-se contra este na sessão de 12 

de Junho de 1899. 

Os discursos proferidos pelos illustres deputados, serão 

reproduzidos no fim destas notas, de modo que ficará colleccionado aqui 

tudo quanto foi dito ou escripto sobre a reforma que tem em vista o projecto 

reenviado á sobredita com missão parlamentar, que ainda não se manifestou 

de novo sobre elle depois das duvidas suscitadas nos alludidos discursos. 

Então o auctor do presente estudo achava-se ausente por 

molestia na Europa e não tendo podido assim responder aos seus collegas 

de camara e até de deputação, é forçado a fazêl-o agora, mais para 

mostrar simplesmente o nenhum valor das objecções feitas ao projecto, 

do que para travar polemica inopportuna sobre pontos por demais 

elucidados neste livro e que constituem o direito commum e geral da 

revisão, segando as legislações, a doutrina e a jurisprudencia na materia, 

que o projecto não fez mais do que crystallisar em suas disposições 

reduzindo-a a fórmulas legislativas. 

A critica feita, portanto, ao projecto pelos dous oradores que 

se fizeram ouvir, nada absolutamente adiantou á tarefa legislativa e só 

serviu de meio protelatorio, já na ultima discussão e votação delle. 

Essas criticas são tão semelhantes entre si que a do deputado 

Teixeira de Sá, talvez porque fallou depois, parece a repetição do discurso 

do seu collega Cornelio da Fonseca, que fallou antes. 

2. A primeira censura do primeiro orador na ordem chronologica, 

reduz-se a uma consideração improcedente sinão contraproducente. 

Assim nota-se alli que o projecto, no art. 1.º, § 1.º, faz uma 

excepção que não está na lei, como si a funcção do Poder Legislativo não 

fosse renovar a lei, crear ou fazer direito novo. Depois o deputado 
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Cornelio da Fonseca diz que “a Constituição se refere a crimes sómente, 

etc...” Si a Constituição só se refere a crimes, o projecto fez bem em 

excluir da revisão as contravenções e transgressões civis  militares. 

O deputado Teixeira de Sá, sobre a mesmissima disposição faz 

um jogo de palavras, inutil sobre o sentido clarissimo dos termos 

communs, si bem que technicos, empregados no texto do projecto que é 

este mostrando o grifo, as palavras censuradas no art. 1.º: 

“§ 1.º A revisão será admissivel em processo por qualquer 
crime ou delido, exceptuadas, porém, as contravenções e 
transgressões CIVIS e militares.” 

Quanto ao emprego das expressões, ellas não poderiam ter 

sido substituidas por outras, sem prejudicar a clareza do texto e divorciar-

se da linguagem empregada no nosso direito, isto é, na nossa legislação. 

Empregou-se os vocabulos contravenções e transgressões 

como synonimos de uma especie de factos puniveis, já civis, isto é, 

geraes, communs, ordinarios, já militares; relevando notar que no 

Regulamento Disciplinar do Exercito, taes factos são chamados 

transgressões, ao passo que no Codigo Disciplinar da Armada a mesma 

classe de fados é intitulada de contravenções como no codigo penal civil.1 

Quanto á critica geral da disposição, aliás um tanto 

inintelligivel para o auctor do projecto, ella está prejulgada pelo que disse 

no discurso justificando o mesmo projecto e que vae no fim deste livro, 

assim como eslava previamente respondida neste mesmo livro.1 

Acerca de outra duvida levantada pelo mesmo deputado, 

repetida e subscripta pelo deputado Teixeira de Sá, é difficil apurar porque 

 
1 Direito Penal do Exercito e Armada, do auctor, Rio de Janeiro, 1898, pag. 111 e 185, 
Appendices B e C. 
1 Cap. VI, Ainda a theoria da revisão, pag. 56, ns. 16 e 17; “Ultimo Appendice” — 
Discurso do deputado João Vieira — sobre a revisão dos processos, no Diario do 
Congresso Nacional, n. 102 de 22 de Outubro de 1898, pag. 1514. 
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o projecto incluindo na revisão a pena amnistiada tem offendido a 

disposição legal. 

Não sei realmente porque, elles não o dizem, estas partes do 

projecto foram além do que é constitucional e estabelecido na lei” (?) 

O illustre relator do parecer parlamentar disse bem então, em 

aparte: 

“O SR. ARROXELLAS GALVÃO. — A amnistia extingue os 
elementos do crime, mas não extingue o effeito moral. E é 
por isso que Garraud sustenta que um condemnado 
amnistiado, ainda assim o seu processo poderá ser revisto.” 

Podemos accrescentar agora que a censura está tambem 

previamente respondida neste livro.2 Outro ponto injustamente censurado 

por ambos os oradores, que aliás nada provaram além das suas honradas 

palavras, que em logica nada valem, foi a disposição do art. 1.º, § 1.º, n. 

III do projecto quando permitte ao Supremo Tribunal, admittir 

attenuantes e eliminar aggravantes ou vice-versa, etc. 

A questão phantasiada está no vice-versa, sem razão, porque 

a disposição do numero anterior do projecto veda formalmente, conforme 

a Constituição, aggravar a pena da sentença revista. 

Mas o que não viram os censores é que sendo um acto uno, 

complexo e podemos dizer systematico o julgamento de uma revisão, o 

que a lei constitucional e a regulamentar ou organica da mesma 

constituição veda, é que o tribunal aggrave as penas das sentenças 

revistas, mas não que se admittam aggravantes e eliminem attenuantes, 

desde que a sentença não aggravou a pena imposta, o que é facil de 

figurar; sendo portanto os receios affectados puramente imaginarios, 

desde que se attender principalmente ao systema de graduação de 

penalidade, mediante circumstancias preponderantes e não 

 
2 Cap. VII, A competencia e o processo, pag. 111, n. 36. 
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preponderantes do cod. penal vigente, a que allude mesmo a disposição 

censurada. Aliás taes questões estão discutidas e resolvidas neste livro.1 

Adiante um dos illustres censores suppõe que na palavra juiz 

não se incluo o jurado... 

Inclue-se este, o de direito, o official membro de conselho de 

guerra, o juiz togado no tribunal militar, etc... 

Faz-se ahi uma confusão deploravel entre uma fórmula geral 

para os casos não especificados e uma fórmula especial para casos 

especificados, mutilando-se oo discurso a citação da disposição censurada 

do projecto e que é esta do art. 1.º: 

“§ 3.º A revisão só poderá ter lugar nos seguintes casos: 

“I. Si a sentença poder ser considerada como resultado do 
effeito de um delicto consistindo: 

“a) em qualquer acto do juiz ou tribunal que constitua 
violação de dever do officio, comminada com uma pena 
criminal, applicavel em virtude de acção publica.” 

A censura fica respondida apontando-se o commentario feito a 

esse caso, hoje classico de revisão, no presente estudo.2 

3. O outro orador, o deputado Teixeira de Sá, criticou a seu 

turno por um supposto argumento por absurdo, a disposição do art. 1.º, § 

1.º, n. IV, vendo um perigo imaginario em mandar e aferir a gravidade da 

pena com attenção ao grau de intensidade e não ao tempo de duração, 

SALVO declaração ou pedido expresso do condemnado.” 

Ora já o cod. criminal de 1830, art. 61, considerava a pena 

como mais grave em relação á sua intensidade e não ao tempo de sua 

duração. A disposição não foi reproduzida no cod. vigente, mas figura no 

 
1 Cap. II, o recurso extraordinario da revisão, pag. 17; Cap. V, A theoria da revisão, pag. 
49, n. 15. 
2 Cap. VI, pag. 60, n. 18. 
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art. 58 do Cod. da Armada, que é hoje o nosso codigo militar geral, 

porque foi mandado applicar ao Exercito. 

E a excepção nas palavras ali grifadas, tranquillisa o espirito 

mais meticuloso diante da futilidade da censura. 

Ambos os censores, que aliás, não se entendem, estranham a 

disposição que faculta “rehabilitar sua memoria ou a de um morto”, 

notando falsas superfluidades até na redacção e que só existem na 

disposição como foi transcripta no discurso e talvez lida na camara. A 

resposta cabal está na propria lettra do art. 1.º, § 2.º, do projecto e na 

critica semelhante, mas sincera que o auctor desta fez, á lei n. 221, 

commentando-a neste mesmo livro.1 

Quanto á revisão do condemnado morto, em geral as 

legislações a admittem e regalam o respectivo processo.2 

Além dos auctores citados, sobre este ponto hoje indiscutivel 

neste livro, citamos outros nesta nota.3 

Tambem nenhuma procedencia tem a censura do art. 1.º, § 

4.º, sobre a pretendida inconstitucionalidade da disposição na parte que 

reconhece ter o Supremo Tribunal a faculdade de annullar o processo em 

todo ou em parte e mandar renoval-o inteira ou parcialmente. Os 

argumentos consistem em dizer que a Constituição só falla de reforma ou 

confirmação da sentença e que o processo nullo é nenhum. 

Mas si por força de um processo nullo um individuo é 

condemnado, como obstar á execução da pena? 

Reformando a sentença para absolvêl-o, si elle foi innocente, 

ou altenuar-lhe a pena si é excessiva? 

 
1 Cap. VII, pag. 111, n. 36; Cap. VIII, n. 41, pag. 125. 
2 Cap. VII, pag. 110-113, ns. 35 e 36. 
3 Escoffier, Obr. cit., pag. 31, n. 60; A. Jean, Obr. cit., n. 5; Berlet, Obr. cit., pag. 82; 
Nobert Pary, Obr. cit., pag. 242. 
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Mas si o processo fôr evidentemente nullo e incidir nos casos 

admissiveis de revisão, como sentenciar sobre um processo em taes condições? 

Não ha outra solução que a nullidade do processo e a doutrina 

processual no caso está exposta em outra parte deste livro, como 

resposta antecipada á censura e commentario á lei actual e ao projecto.1 

Em poucas palavras, sobre esta parte da censora, não só ha 

completa confusão entre o rescindente e o rescisório em materia de revisão, 

como desconhece-se o preceito constitucional expresso do art. 81, § 1.º, que 

diz: “A lei (ordinaria) marcará os casos e a FÓRMA da revisão.” 

Si nesses casos um processo não póde incidir em nullidade e si 

na forma não está comprehendido todo o processo da revisão, inclusive a 

annullação dos processos revistos, então a critica tem rasão e é mister ou 

inntilisar o recurso ou rever a Constituição. 

Sobre a indemnisação do damno nos limitamos a citar este 

livro no lugar competente e a obra recente sobre os erros judiciarios, 

cujas victimas encontram sempre como peiores inimigos, os seus proprios 

juizes, illudidos sempre pela infallibilidade da justiça. 2 

Hoje é até um não-senso negar ás victimas dos erros 

Judiciarios, a indemnisação dos damnos soffridos. 

O projecto é restrictissimo nesse ponto, reproduzindo apenas 

o direito vigente. 

E a parte do parecer parlamentar que transcrevemos no 

principio destas notas acceita “até como um acto complementar da 

reparação, a indemnisação pelos prejuizos da injusta condemnação.” 

 

 
1 Cap. VII. pag. 87, ns. 27 a 29; e Cap. VIII, pag. 124, n. 41. 
2 Cap. X, Effeitos da Revisão, pags. 149 a 161, ns. 48 a 53; Lailler & Vonoven, Les 
erreurs judiciaires e leurs causes, Paris, 1897. 
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PARECER E PROJECTO 

____ 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

____ 

N.º 137 A  — 1898 

Marca os casos e a fórma da revisão das condemnações penaes 

 

A Commissão de Constituição, Legislação e Justiça vem emittir 

seu parecer sobre o projecto n. 137, de 1898, do Sr. João Vieira, que 

estabelece a forma e os casos de revisão dos processos fiados em materia 

criminal, em conformidade com a constituição, arts. 59 n. 3, e 81 § 1.º. 

Na qualidade de relator e pelos estudos que fiz do projecto, 

penso que elle póde ser acceito pela Camara e submettido á sua 

consideração, não só porque contém assumpto de alta revelancia juridico-

criminal, como porque desenvolve e completa o principio institucional da 

revisão criminal creado pelos citados arts. 59 e 81 da nossa Constituição. 

A lei n. 221, de 20 de novembro de 1891, nos seus arts. 74 e 

84, além de commetter graves erros na apreciação e na classificação dos 

casos de revisão, confundindo os recursos de cassação ou revista, de 

revisão e até de appellação, sem destinguil-os uns dos outros, accresce 

que tambem contém disposições inconstitucionaes, pois dá ao Supremo 

Tribunal Federal o poder de julgar nullo o processo, quando não forem 

guardadas as formalidades substanciaes de que trata o art. 301 do Codigo 

do Processo Criminal. 

Incontestavelmente este recurso do art. 301 do Codigo do 

Processo Criminal é o de appellação; e, como tal, tanto importa não só á 
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creação de uma terceira instancia, como tambem fere o principio da dualidade 

da migistratura, consagrado na mesma Constituição, arts. 55 a 63. 

O projecto do illustre Deputado Sr. João Vieira, além de 

sanear todos esses inconvenientes, dá organisação muito regular ao 

instituto revisional do art. 81 da Constituição, estabelecendo não só a 

fórma como os casos em que os processos findos podem ser revistos. 

O projecto, que se me afigura completo, pois que 

comprehende, com rara precisão e sabedoria, toda materia do direito em 

questão, aproveitando o que ha de melhor não só nos codigos como nos 

auctores mais recentes, incluindo até como um acto complementar da 

reparação, a indemnisação pelos prejuizos da injusta condemnação, 

deixou, entretanto, de mencionar si o pedido de revisão póde ser ou não 

suspensivo. 

Garraud, em seus Precis de Droit Criminel, doutrina de 

accordo com a lei franceza, que se deve distinguir o caso em que a 

condemnação já começou, do caso em que ella ainda não começou. 

Na primeira hypothese, o pedido de revisão não suspende a 

condemnação; no segundo suspende-a de pleno direito até que seja elle 

definitivamente resolvido. 

Com esta simples ampliação, que aliás é importante e 

admittida pelo direito francez e em geral pelos criminalistas, é parecer da 

Commissão que o projecto realisando uma necessidade de ordem juridico-

criminal póde ser acceito e adoptado pela Camara. 

Sala das sessões, 14 de dezembro de 1898. — Arroscellas 

Galvão, relator. — J. J. Seabra, presidente. — Trindade. — Luiz 

Domingues. — Tavares de Lyra. — Juvencio de Aguiar. 

O Congresso Nacional resolve: 
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Art. 1.º O Supremo Tribunal Federal, na conformidade da 

Constituição e nos casos e pela fórma estabelecidos nesta lei, poderá 

proceder á revisão dos processos findos, em beneficio dos condemnados, 

para reformar ou confirmar a sentença, com força de causa julgada, (C. F. 

arts. 59, III e 81.) 

§ 1.º A revisão será admissivel em processo por qualquer 

crime ou delicto, exceptuadas, porém, as contravenções e transgressões 

civis e militares. 

I. A revisão poderá ter lugar em qualquer tempo e quando o 

recorrente ou quem o represente allegar innocencia, ainda depois de sua 

morte ou de comprida, prescripta, perdoada ou amnistiada a pena. 

II. Só poderá ser admittida a revisão para confirmar a 

sentença, ou reformal-a, absolvendo o condemnado ou minorando-lhe a 

pena e jamais aggravando-a; ou, para annullar no todo ou em parte o 

processo revisto (C. F. art. 81 e § 2.º) 

III. As faculdades aqui estabelecidas, nos casos previstos, 

auctorisam o Supremo Tribunal a alterar a penalidade, conforme a 

graduação estabelecida na lei, admittindo attenuantes e eliminando 

aggravantes ou vice-versa; assim como acceitar ou rejeitar dirimentes e 

escusas ou justificativas e excepções dilatorias ou peremptorias contra a 

acção penal, objecto do processo revisto. 

IV. No caso de duvida entre duas penas applicaveis, salvo 

declaração ou pedido expresso do condemnado, o tribunal da revisão 

aferirá a gravidade da pena com attenção ao gráo de intensidade e não ao 

tempo de duração. 

§ 2.º A revisão da condemnação poderá ser requisitada, 

requerida ou pedida: 
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I. Pelo procurador geral da Republica, de officio; 

II. Pelo condemnado, ou por qualquer do povo (C. F. art. 81, § 

1.º); 

III. Pelo conjuge, parentes, herdeiros, legatarios ou pessoa 

que do condemnado morto innocente houver recebido por qualquer meio 

esta missão. 

§ 3.º A revisão só poderá ter lugar nos seguintes casos: 

I. Si a sentença puder ser considerada como resultado ou 

effeito de um delicto, consistindo: 

a) em qualquer acto do juiz ou tribunal que constitúa violação 

de dever do officio, comminada com uma pena criminal, applicavel em 

virtude de acção publica; 

b) em infidelidade criminosa ou prevaricação do advogado do 

condemnado em detrimento deste; 

c) em testemunhos, traducções, interpretações, documentos, 

vistorias, pericias e exames julgados falsos; 

d) e em geral, em qualquer acção punivel commettida por 

terceira pessoa que tivesse tido intervenção official no processo do 

condemnado e a que este não tivesse dado causa, nos casos deste 

paragrapho por obra e acto seu; 

e) não prejudicará o pedido de revisão a falta de sentença 

condemnatoria passada em julgado contra a testemunha ou outro dos 

mencionados na lettra c, si ainda mesmo durante a formação da culpa ou 

instrucção do processo fallecerem ou forem perdoados, amnistiados ou 

prescreverem o crime; 
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f) as pessoas condemnadas por falso testemunho ou reticencia 

não poderão ser mais ouvidas no novo processo ou julgamento da revisão. 

II. Si houver contradição ou inconciliabilidade entre dous ou 

mais julgados, comprehendendo duas ou mais pessoas: 

a) Entre sentenças diversas, por uma das quaes foram 

condemnados um ou mais accusados, sendo condemnados outro ou 

outros por outra ou outras sentenças e pelo mesmo crime, que só podia 

ter como auctor ou auctores estes ou aquelles dos accusados em causa; 

b) Entre sentença de condemnação e decisão de não 

pronunciar ou de improcedencia do processo por inexistencia, simulação 

de crime ou caso semelhante; 

c) Entre sentença de condemnação e sentença de absolvição; 

d) Entre sentença penal de condemnação e sentença civil, 

como no caso da annullação do casamento, que serviu de base ao 

processo de bigamia. 

III. Si a sentença condemnatoria for fundada sobre a 

supposição de um acto ou facto, ao qual possa mais tarde ser opposta 

com prova relevante a realidade ou existencia de acto ou facto contrario: 

a) como na supposição de homicidio da victima, aliás morta, 

antes ou depois do crime, naturalmente, por suicidio ou accidente; 

b) em geral, em todos os casos em que o novo acto ou facto 

provado importe eliminação da existencia material do crime supposto, 

como no de uma condemnação penal, tendo por base sentença civil 

posteriormente annullada. 

IV. Si contra a sentença condemnatoria forem produzidas 

novas provas, ainda que não obtidas do novo, que, por si sós ou 
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conjunctamente com as existentes no processo revisto, importem a 

exclusão ou minoração da criminalidade do condemnado. 

§ 4.º Na competencia privativa do Supremo Tribunal para 

conceder ou denegar a revisão na conformidade desta lei: 

I. No caso de concessão, a decisão comprehenderá o 

julgamento do merito da causa, salvo: 

II. Si annullado no todo ou em parte o processo revisto, este 

tiver de continuar ou de ser renovado no juizo ou tribunal competente. 

III. Para julgar da admissibilidade ou merito della, conforme 

as disposições deste paragrapho, o Supremo Tribunal poderá requisitar do 

juiz, tribunal ou auctoridades civis ou militares, federaes ou locaes do 

Districto Federal ou dos Estados, inqueritos, confrontações, acareações, 

interrogatorios, exames e quaesquer outras diligencias e meios proprios de 

obter a evidencia da verdade allegada sobre o erro judiciario (C. F. art. 62). 

IV. O Supremo Tribunal ouvindo um curador, que nomeará, 

rebabilitará a memoria do morto julgado innocente, cuja revisão de 

processo fôr pedida. 

V. Quando tiver de ser renovado no todo ou em parte o 

processo revisto, o procurador geral da Republica promoverá os termos 

respectivos do processo ou actos novos si forem da competencia da 

justiça federal, no caso contrario, remetterá a sentença do Supremo 

Tribunal aos orgãos, agentes ou representantes do ministerio publico do 

Districto Federal, ou do respectivo Estado, si se tratar de jurisdicção local, 

ou á auctoridade que for competente, si se tratar de jurisdicções 

especiaes, como são as militares. 

VI. No caso do numero antecedente, o Supremo Tribunal, na 

sentença que admittir á revisão, poderá fixar as questões ou formular os 

quesitos sobre que deverá versar o novo julgamento do juizo ou tribunal 
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recorrido, que só poderá ser constituido por pessoal diverso do que tiver 

proferido, em qualquer instancia, a sentença revista. 

VII. O novo juiz ou tribunal, no caso do numero antecedente 

nomeará curadores á memoria de cada um dos mortos que estiver em 

causa e confirmará, absolverá ou attenuará a condemnação, rehabilitando 

pelo mesmo julgamento final a memoria daquelles, cuja inoocencia ficar 

provada. 

VIII. Quando se tratar de contradicção entre sentença de 

tribunaes ordinarios ou communs e sentença de tribunaes especiaes, 

inclusive militares; si o novo julgamento em virtude de revisão não fôr 

proferido pelo Supremo Tribunal, este remetterá todos os condemnados 

para um juizo ou tribunal criminal ordinario, representado ou constituido 

por pessoal diverso, no qual serão todos conjunctameote processados, 

accusados e julgados. 

Art. 2.º A indemnisação dos prejuizos causados pela 

condemnação poderá ser reconhecida, de direito a favor do rehabilitado 

innocente, pela sentença de revisão, para ser liquidada na execução 

contra a União ou o Estado, excepto: 

I. Si o erro ou injustiça da condemnação do accusado 

innocente puder ser imputado a acto ou falta do mesmo accusado, como 

no caso de confissão de sua parte ou occultação de prova em seu poder; 

II. Si o condemnado não houver esgotado todos os recursos 

legaes ordinarios ou extraordinarios. 

Paragrapho unico. A União ou o Estado terá em todo caso 

direito regressivo contra as auctoridades, queixoso, denunciante, 

testemunha ou outras pessoas que tenham tido intervenção no processo 

ou por qualquer modo houverem dado causa á sua annullação. 
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Art. 3.º Todas as disposições da presente lei são extensivas 

aos processos militares. 

Art. 4.º O Supremo Tribunal Federal alterará o seu regimento 

de conformidade com esta lei. 

Art. 5.º Ficam revogados o art. 9.º, III, do decreto n. 848, de 

11 de outubro de 1890, os arts. 74 e 84 da lei n. 221, de 20 de novembro 

de 1894 e mais disposições em contrario. 

S. R. — Camara dos Deputados, 14 de outubro de 1898. —

João Vieira.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1898 
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A justificação do Projecto pelo auctor deste livro 

____ 

Discurso pronunciado na sessão de 15 de Outubro de 1898, sobre 

a revisão dos processos 

“O SR. JOÃO VIEIRA. — Sr. Presidente, eu que nunca occupo a 

tribuna, sou hoje obrigado a fazel-o para justificar um projecto de lei, que 

vou ter a honra de submetter ao alto juizo e á sabia deliberação da 

Camara. 

Poderão dizer-me: por que não justifica seu projecto quando 

fôr discutido? Mas, eu responderei: tendo o projecto de ser enviado á 

commissão respectiva, que competente fôr, desejo fazer algumas 

observações que lhe sirvam como de exposição de motivos, afim de que a 

illustre commissão dê o seu parecer, conhecendo as razões em que me 

fundei, pelo estudo que fiz para elaborar o projecto e mesmo porque 

trata-se sem duvida de materia momentosa. 

A Constituição Federal deu entrada no nosso direito a um 

instituto importantissimo que, póde-se dizer, é puramente republicano no 

Brazil, porque nada tinhamos na legislação anterior á Republica que se 

assemelhasse a esse instituto. 

Quero fallar do instituto da revisão dos processos findos, por 

sentença com força de cousa julgada, da revisão das condemnações 

criminaes ou penaes. 

A Constituição diz: 

“Art. 84. Os processos findos, em materia crime, poderão 
ser revistos, a qualquer tempo, em beneficio dos 
condemnados, pelo Supremo Tribunal Federal, para reformar 
ou confirmar a sentença. 

§ 1.º A lei marcará os casos e a forma de revisão, etc...” 
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Portanto, o legislador constituinte nessa disposição mandou 

que uma lei marcasse os casos e a fórma do recurso de que ora nos 

occupamos. 

Ainda antes da promulgação da nossa lei basica, o decreto do 

Governo Provisorio, n. 848, de 11 de outubro de 1890, que organisou a 

Justiça Federal, isto é, que apparelhou a legislação necessaria para que a 

Justiça Federal pudesse funccionar normalmente assim que fosse 

publicada a mesma Constituição, regulamentou mui parcamente aquelle 

decreto, como se vê do seu art. 9.º, n. III, o instituto em questão. 

Ponho de parte neste ponto o regimento do Supremo Tribunal 

Federal, já depois da Constituição, de 8 de agosto de 1891, pois que o seu 

objecto deve ser e é antes a pratica formalistica do recurso do que os fins 

visados pela mesma Constituição e que só devem ser preenchidos ou 

attingidos pela lei. 

Mais tarde, finalmente, a lei n. 221, de 20 de novembro de 

1894, consagrou-lhe novas disposições na materia de que tratam os seus 

arts. 74 e 84. 

Assim é que as disposições destes artigos da nova lei de 1894 

podem ser consideradas como se constituissem uma lei organica da 

Constituição neste ponto, isto é, relativamente ao objecto do seu art. 81. 

Mas, preciso fazer uma observação preliminar antes que 

procure demonstrar como essas disposições da lei de 1894, além de 

serem inconstitucionaes, são inconvenientes e até mesmo muito 

lacuaosas, apezar de casuisticas, como são. 

A lei de 1894... 

“O SR. PARANHOS MONTENEGRO.— O unico Deputado que 

fallou contra ella foi eu. 
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O SR. JOÃO VIEIRA —... certamente não modelou as 

disposições que estabeleceu sobre a revisão pelos codigos modernos, 

pelas legislações estrangeiras contemporaneas, nem consultou os 

ensinamentos da sciencia sobre tal instituto. 

Preciso, porém, fazer uma observação preliminar, como disse 

antes de mostrar a inconstitucionalidade das citadas disposições da lei de 

1894, unica a que me refirirei, por ser a mais nova e a mais importante, 

tendo quasi substituido neste ponto integralmente o decreto do Governo 

Provisorio, a que tambem alludi, e alterado o mesmo regimento do 

Supremo Tribunal. 

A observação que tenho a fazer é esta. 

Não se podem confundir o recurso de graça, o de cassação ou 

de revista e o de revisão são tres recursos distinctos. 

Não preciso dizer que o recurso de graça é attributo do poder 

soberano ou supremo, que é discricionario no uso, ou concessão delle, 

conforme lhe apraz; o recurso de cassação, que chamavamos de revista é 

parallelo ao de revisão, é o recurso que tem por objecto fazer annullar 

erros de direito; o recurso de revisão tem por fim fazer annullar uma 

causa com sentença passada em julgado ou fazel-a julgar de novo, 

quando no julgamento primitivo, que constitue objecto da revisão, houve 

erro de facto. Portanto, são recursos absolutamente distinctos. 

Estabelecidos estes preliminares, passo a mostrar como são 

inconstitucionaes algumas das disposições do art. 74 da lei de 1894 

quando regalou semelhante instituto. 

A lei estabelece os casos chamados classicos e os casos 

considerados não classicos do recurso de revisão dos processos findos. 

Mas depois de ter feito isso e de modo incompleto e 

defeituoso, como veremos depois, no seio, por assim dizer, pelo menos no 
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mesmissimo art. 74, das disposições em que estabelece as causas ou os 

casos legitimos de revisão, estabeleceu tambem ou accumulou, não só 

casos de cassação, que nós chamavamos de revista, como até verdadeiros 

casos de appellação! 

Assim a lei diz: 

“Art. 74. A revisão dos processos criminaes, findos, de que 
trata o art. 9.º, n. III do decreto n. 848 de 1890, estende-se 
aos processos militares e será regulada do modo seguinte: 

§ 1.º Tem lugar a revisão: 

1.º, quando a sentença condemnatoria fôr contraria ao texto 
expresso da lei penal; 

2.º, quando no processo em que foi proferida a sentença 
condemnatoria não se guardaram as formalidades 
substanciaes de que trata o art. 301 do Codigo do Processo 
Criminal. 

§ 6.º Si verificar (o Supremo Tribunal) que no processo 
revisto não foram guardadas as fórmulas substanciaes, 
limitar-se-ha a julgar nullo o mesmo processo.” 

Os casos do § 1.º n. 1 e do § 6.º do art. 74 da lei que acabo 

de ler são claramente casos de cassação ou de revista. 

Deixo de citar tambem o n. 6.º do mesmo § 1.º, porque o 

caso nelle figurado não é muito claro. 

Agora o caso do n. 2 do referido § 1.º, que tambem li, é caso 

simplesmente de appellação, bastando para isso ver a disposição citada 

do codigo do processo criminal que não diz absolutamente quaes são 

essas formalidades a que ella aliado e presuppõe que o codigo trata 

dellas, quando cita a sua disposição, que é a seguinte: 

“Art. 301. Das sentenças proferidas pelo jury, não haverá 
outro recurso sinão o de appellação para a relação do 
districto, quando não tiverem sido guardadas as fórmulas 
substanciaes do processo, ou quando o juiz de direito se não 
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conformar com a decisão dos juizes de facto, ou não 
impuzer a pena declarada na lei.” 

Vê-se que essa disposição do codigo do processo apenas 

contém, entre os tres casos de appellação que estabelece, o que foi 

aproveitado pela lei de 1894, mas sem definido como ella suppõe e 

justamente todos tres casos como de appellação e só de appellação, não 

sendo mesmo de revista pelo direito anterior ao da Republica. 

Basta citar essa disposição para o fim que aqui tenho em 

vista. 

Penso que a lei não podia estabelecer taes disposições, á vista 

do principio cardeal constitucional da dualidade da magistratura, bem 

expressa si se confrontar os arts. 55 a 62 sobre o poder judiciario da 

União e relações quasi negativas ou muito excepcionaes com o poder 

judiciario local, com os arts. 63 a 66 que garantem, sinão a soberania, a 

autonomia dos Estados. 

Si a Constituição limitou-se a delinear o plano da 

administração da justiça federai, a organizar o poder judiciario da União, 

estabelecendo simplesmente naquelles outros artigos a autonomia dos 

Estados, isto é, a sua independencia para organizar o seu Governo e entre 

os poderes deste o seu poder judiciario, a lei ordinaria, como é a citada, 

não podia absolutamente fazer do Supremo Tribunal Federal, que é quem 

julga já, por excepção constitucional, um simples, commum e ordinario 

tribunal de terceira instancia relativamente aos tribunaes locaes e 

estadoaes de segunda instancia. 

Infelizmente foi isto que a lei fez, pois auctorisou o Supremo 

Tribunal Federal a tomar conhecimento de verdadeiros recursos de 

appellação e julgal-os em causas já julgadas em gráo de appellação pela 

justiça local do Districto Federal e dos Estados, em causas, cujas 

sentenças sobre appellações anteriores dos tribunaes competentes já 

teem força de cousa soberanamente julgada, conforme leis de 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

586

organisação judiciaria local, cuja obediencia a propria União deve manter, 

como mantém as suas; podendo tudo isto se tornar uma origem seria de 

conflictos entre ella e os Estados em uma esphera onde só deve reinar a 

paz e o respeito mutuo. 

“O SR. PARANHOS MONTENEGRO dá um aparte. 

“O SR. JOÃO VIEIRA — Depois o Supremo Tribunal não póde 

julgar mesmo os recursos de cassação ou revista interpostos em causas 

de competencia das justiças locaes e dos Estados, isto é, a lei ordinaria 

não lhe póde attribuir tal funcção, por isso que os mesmos Estados 

autonomicamente podem organizar completamente o seu apparelho 

judiciario e estabelecer assim cortes ou tribunaes supremos de justiça, 

como tivemos na monarchia para a revista ou cassação das sentenças. 

Mas, em face da Constituição, uma lei ordinaria não póde dar 

essa attribuição sobre os Estados ao Supremo Tribunal Federal, porque a 

mesma Constituição só attribue ao Poder Judiciario Federal a revisão de 

sentenças findas, isto é, o recurso propria e exclusivamente de revisão e 

não de cassação. 

“O SR. PARANHOS MONTENEGRO — A lei é inconstitucional. 

“O SR. JOÃO VIEIRA — De modo que é uma organisação 

hybrida esta em que o Supremo Tribunal Federal constitue-se uma 

terceira instancia dos tribunaes locaes, quer do Districto Federal, quer dos 

Estados. 

É uma organisação hybrida á vista da Constituição, art. 60, § 

1.º, por cajá disposição “é vedado ao Congresso commetter qualquer 

jurisdicção federal ás justiças dos Estados”, o que acontece mandando o 

Supremo Tribunal aos tribunaes dos Estados que julguem de novo como 

revisores causas annulladas em cassação ou revista. 
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Por igual, o nosso estatuto politico, no art. 62, declara 

expressamente que  

“as justiças dos Estados não podem intervir em questões 
submettidas aos tribunaes federaes, nem annullar, alterar, 
ou suspender as suas sentenças ou ordens. 

E, reciprocamente, a justiça federal não pódé intervir em 
questões submettidas aos tribunaes dos Estados, nem 
annullar, alterar ou suspender as decisões ou ordens destes, 
exceptuados os casos expressamente declarados nesta 
Constituição.” 

Esta disposição está precedida pela do art. 61, que 

estabelecendo excepções, como tambem as faz o art. 59, § 1.º, 

estabelece, entretanto, como regra geral que “as decisões dos juizes ou 

tribunaes dos Estados, nas materias de sua competencia porão termo aos 

processos e ás questões”, o que certamente já não acontece, desde que 

por via de revista oa de cassação a instancia póde ser renovada. 

Ora, na ordem dos recursos que enumerei e distingui, graça, 

cassação e revisão, este é o unico exactamente exceptuado pela 

Constituição, art. 50, III e art. 81, e por isso só aquelle sobre que póde 

estatuir a legislatura ordinaria federal com caracter de obrigatoriedade, 

inseparavel das leis, por parte dos Estados. 

E ainda por isso não deixa de ser uma solução bizarra essa de 

querer a fortiori fazer do Supremo Tribunal um tribunal de revista ou 

cassação, ou por qualquer forma constituil-o assim em terceira instancia 

dos tribunaes locaes da União ou dos Estados. 

E depois um tribunal estadual póde suscitar um conflicto muito 

justo e procedente, deixando de obedecer a taes decisões 

inconstitucionaes, porque não se trata nos casos sobre que ellas versam 

de revisão de processo na conformidade da Constituição; e dizer: vós 

rescindisteis, por exemplo, uma sentença do jury em que o réo interpoz o 

seu recurso e foi desattendido, sendo confirmada a mesma sentença, que 
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passou em julgado, que tem força de cousa julgada e contra a qual não 

havia mais recurso algum para nossos tribunaes que já julgaram 

soberanamente. 

Como ousaes julgar outra vez, sem ser em revisão, mas por 

via de cassação, e até de novo, em gráo de appellação, contra todas as 

maximas de jurisprudencia a cousa soberanamente julgada? 

Nestas condições a lei não póde subsistir, não deve nem póde 

ser mantida, nem respeitada um só momento, nem pelo Supremo 

Tribunal, nem pelo Congresso Nacional, que faz ou corrige de novo o 

direito, porque, basta dizer, a lei está acima da lei das leis, que é a 

Constituição da Republica. 

Agora, passando ao objecto ou materia da revisão, 

considerando-se por outro lado a legislação vigente e antes de tudo o 

decreto n. 848, de 1890, este que preparou, com as disposições que 

estabeleceu o funccionamento da justiça federal... 

“O SR. PARANHOS MONTENEGRO — Organisou a justiça antes, 

de creal-a. 

“O SR. JOÃO VIEIRA — ... dispoz sobre a revisão que este 

recurso é facultado exclusivamente aos condemnados que o interporão 

por si ou por seus representantes legaes nos crimes de todo o genero, 

exceptuadas as contravenções. 

Acho que neste ponto andou bem avisado o Governo 

Provisorio. 

Mas o que succede? O decreto impõe esta excepção, e apezar 

de ter sido adoptada no Regimento do Supremo Tribunal, a lei guardou 

silencio. 
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“O SR. PARANHOS MONTENEGRO — O Regimento é anterior á 

lei, mas a lei approvou o Regimento. 

“O SR. JOÃO VIEIRA — Bem, mas não será por este motivo. 

O Supremo Tribunal não admittia, quando se tratava de 

contravenções, a revisão. 

Ha até pelo menos um julgado neste sentido; mas, depois, 

agora, concede nas contravenções a revisão ou mesmo quando se trata de 

simples contravenções. 

Ora, não ha maior inconveniente do que estabelecer-se uma 

revisão de processo quando se trata de meras, contravenções, por isso 

que o Supremo Tribunal fica obrigado a proceder da mesma forma que 

nos outros casos, podendo acontecer que um numero extraordinario de 

individuos condemnados por contravenções não deixe de interpor o seu 

recurso. 

A legislação franceza, por exemplo, estabelece a revisão nos 

processos de crimes e delictos; como sabeis, fazem em França esta 

distincção; excluem, portanto, as contravenções; e ainda em relação aos 

delictos, isto é, em materia correccional, a revisão não póde ter lugar 

sinão por uma condemnação que importe prisão ou interdicção, quer total, 

quer parcial, do exercido de direitos civicos, civis e de familia. 

Uma legislação muito adiantada nesta materia é a allemã. O 

codigo allemão, é verdade, admitte a revisão em processos que nós 

podemos chamar de contravenções; mas é preciso fazer a critica desta 

legislação para se vêr porque motivo nella se estabelece a revisão nesses 

casos, e a razão é facil assim de saber-se, isto é que em todos os paizes 

onde se tem dado muito elasterio ao instituto da revisão tem-se, ao 

contrario, restringido excessivamente e supprimido mesmo em muitos 

casos o da appellação. 
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Quer o imperio allemão, quer a Austria, que teem leis muito 

avançadas neste ponto, teem limitado muito o recurso de appellação, 

negando-o mesmo em innumeros casos, e por isso ampliaram 

demasiadamente o instituto da revisão, estendendo-o até as infracções 

que os francezes chamam, como nós chamamos, de contravenções. 

Não tenho tempo de vêr os dados estatisticos que trouxe, mas 

si publicar estas observações fal-as-hei talvez acompanhar delles. 

Eis o resumo de taes dados: 

Em França, de 1882 a 1893 inclusive, em doze annos, houve 

apenas treze revisões, uma por anno. 

Na Italia, de 1887 a 1894 inclusivo, isto é, em oito annos, 

houve sete revisões comprehendendo 28 condemnados, dos quaes 12 

foram condemnados e 16 absolvidos. Isto quanto ao jury. 

Nos crimes da competencia dos tribunaes constava que em 

1883 tinha havido um recurso e em 1894, cinco. 

Na Austria em cinco annos, de 1890 a 4894, houve o elevado 

numero de 1.168 revisões, mas a julgar pelas nossas do anno passado é 

pouco mais do duplo por anno, o que constitue enorme desproporção. 

Finalmente, na Allemanha de 1881-1893, isto é, em 43 annos, 

houve 1.684 revisões com muitas variantes na percentagem dos 

condemnados, absolvidos ou de processos annullados, sendo baixa a dos 

condemnados. 

Estes dados extrahi-os da monographia sobre o assumpto do 

notavel professor Alimena, da Universidade de Napoles. 

Mas, na Allemanha, em 1893, e é deste paiz que ha sobre a 

materia estatisticas mais completas, nota-se que houve 403 revisões. 
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Entretanto vejo no ultimo relatorio do illustre Sr. Ministro da 

Justiça que no anno passado havia 141 processos chamados de revisão no 

nosso Supremo Tribunal. 

Ora, é mais da terça parte do numero de revisões do imperio 

allemão. 

Nós não temos 18 milhões de habitantes e a Allemanha, 

incluida a Alsacia e Lorena, tinha em dezembro de 1895, 53.782.698 

habitantes, isto é, pelo menos o triplo da nossa população. 

Ha pois desproporção completa, maximo, si se attender que, 

ao contrario da Allemanha, nós temos em certos casos o chamado 

protesto por novo julgamento por parte do réo, sendo facilimo, e por 

assim dizer barateiado aqui o que é alli muito regateiado, isto é, o recurso 

de appellação, qualquer que seja o tribunal que julgue, desde a mais leve 

contravenção até o maior crime no jury ou fora do jury. 

Não se explica, pois, como apparece aqui tão grande numero 

de revisões. 

Eu só explico, não porque se tenham dado essas revisões nos 

casos regulares, normaes; mas, pelo que a lei actual tem feito do 

Supremo Tribunal, isto é, uma especie de tribunal de cassação, de tribunal 

de terceira instancia, de modo que julga as chamadas revistas e de novo 

as appellações, já julgadas pelas justiças locaes do Districto Federal e dos 

Estados, causas essas todas com as quaes nada tem que vêr a União, 

como organisação federal. 

Passemos agora aos casos ou ás causas verdadeiras e 

legitimas de revisão: deixando de parte as revistas e appellações muito 

mal enxertadas na legislação vigente. 

A lei que regula entre nós este ponto é quasi que 

exclusivamente, póde-se dizer, a citada de 1894; mas as disposições 
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dessa lei que podem ser acceitas, que estabelecem os casos de revisão 

propriamente ditos, estas disposições, digo eu, são muito defeituosas, são 

mesmo muito lacunosas, apezar da lei estabelecer em algumas das 

alludidas disposições uma casuistica um pouco desenvolvida, mas que não 

abrange todos os casos, nem ao menos a maioria delles. 

Assim é que a lei estabelece, entre as differentes ordens de 

casos, em primeiro lugar, no seu artigo 74, § 4.º, que tem lugar a 

revisão: 

3.º, quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida por 

juiz incompetente, suspeito, peitado ou subornado, ou quando se fundar 

em depoimento, instrumento ou exames julgados falsos. 

Isto que diz a lei não é bastante. Póde muito bem o 

julgamento condemnatorio revisto ser o resultado de um crime gravissimo 

e isto não está comprehendido na lei, desde que se a interprete, como 

aqui deve ser, tendo-se só em attenção a sua lettra. 

Os codigos modernos que dispõem sobre a materia neste 

ponto, estabelecem que tem lugar a revisão, quando a sentença poder ser 

considerada como o resultado ou o effeito de um crime praticado — diz o 

codigo austriaco; “por uma terceira pessoa” qualquer que seja, sem 

declarar mais qualidade alguma. 

Mas, o codigo allemão e outros, que não vão tão longe, 

estatuem que terá lugar a revisão todas as vezes que a sentença for o 

resultado de um crime praticado pelo juiz, jurado, testemunha, 

interpretes, peritos, ou por aquelles que intervieram em exames ou 

vistorias (é preciso tornar isto bem saliente) ou por qualquer pessoa que 

tenha praticado um acto capaz de produzir o resultado ou effeito de 

sejado, isto é, que induza a justiça a praticar um erro judiciario.  
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O projecto obvia os inconvenientes previstos, provendo por 

normas mais geraes só os casos que rigorosamente ahi devem ser 

comprehendidos. 

O outro caso, que devia ser uma nova ordem ou classe de 

casos semelhantes, em que tem lugar a revisão, conforme a nossa lei é: 

“4.º, quando a sentença condemnatoria estiver em formal 

contradicção com outra, na qual foram condemnados como auctores do 

mesmo crime outro ou outros réos”. 

Ora, a primeira objecção a fazer á disposição legal é que a 

contradicção póde ser entre uma sentença condemnatoria e uma sentença 

absolutoria e entretanto ser caso de revisão, quando ao contrario a lei 

exige que ambas as sentenças inconciliaveis sejam condemnatorias. 

Supponha-se, como exemplo, uma sentença absolutoria 

fundada na inexistencia ou simulação do crime imputado e que isto 

tivesse ficado provadissimo. 

Não se póde deante dessa sentença absolutoria condemnar 

pessoa alguma. 

Depois, a inconciliabilidade póde deixar de ter lugar entre 

sentenças criminaes, porque muita vez acontece haver contradicção entre 

uma sentença condemnatoria penal e uma sentença não penal, mas civil; 

por exemplo, no caso de bigamia o auctor é condemnado por esse crime, 

mas a acção que corria no juizo civil declara annullado o primeiro 

casamento, que era base do processo penal e deve com elle 

desapparecer. 

O individuo que é victima do erro judiciario, nesses casos e 

semelhantes fica com a porta do carcere fechada, si não achar na revisão 

o remedio, o recurso apropriado. 
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Demais não se póde dizer só contradicção entre sentenças 

propriamente ditas no rigor technico, porque póde uma decisão ou 

despacho declarar a não pronuncia do indiciado ou improcedente o 

processo, porque não houve crime, o crime nunca existia ou foi simulado. 

Neste caso ainda a sentença condemnatoria seria iniqua, não 

póde prevalecer e entretanto não é inconciliavel com outra sentença como 

exige a lei. 

Finalmente não se póde estabelecer como limite da revisão —

um antes — ou um — depois —, referindo-se ás sentenças contradictorias, 

como fazem algumas leis, porque pode succeder justamente que a 

conlradicção surja ou se manifeste no segundo julgado deante do 

primeiro, ou vice-versa, a primeira sentença seja a injusta e a segunda a 

justa. 

O projecto tambem aqui amplia convenientemente a lei que 

reduziu tudo a um só caso. 

O outro caso dos chamados classicos, que é tambem uma 

especie ou uma ordem delles, e não um só, como previu simplesmente a 

lei, para conceder a revisão no citado art. 74, § 1.º, é o seguinte: 

“Quando a sentença condemnatoria tiver sido proferida na 

supposição de homicidio, que posteriormente verificou-se não ser real, por 

estar viva a pessoa que se dizia assassinada.” 

Ora, esta disposição figura no codigo de instrucção criminal 

francez, que é de 1808, e é verdade que ainda figura no codigo do 

processo italiano, que é de 1865, mas este ultimo codigo é muito criticado 

e combatido pelos proprios processualistas italianos, porque restringe 

muito o uso da revisão em geral e porque este caso não é o unico que se 

póde dar na revisão sob este ponto de vista em que aqui a consideramos. 
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Supponha-se que um individuo é acusado de ter assassinado 

alguém; esse alguém apparece, é uma prova evidente de que não houve 

ao menos crime de homicidio, de que não póde ter sido assassinado quem 

está vivo. 

Parece que a disposição se refere só ao caso em que é 

descoberta a pessoa supposta assassinada, allegando-se por parte do 

condemnado que ella está viva, ou antes, que ella estava viva depois do 

supposto crime praticado. 

Mas póde muito bem acontecer o caso de uma pessoa já estar 

morta na época do supposto crime; conseguintemente não se póde 

estabelecer tal limite. 

Si se provar que ella morreu de um accidente, que suicidou-

se, que morreu naturalmente, por exemplo; em todas estas hypotheses 

ha bases bem rasoaveis e suficientes para fundar a revisão. 

A lei não dá lugar a essa interpretação, a lei guiou-se pelo 

citado codigo de instrucção criminal de 1808 ou pelo citado codigo italiano 

de 1865, que não nos póde servir de modelo; ao contrario, os 

processualistas combatem muito o codigo italiano e propõem reformas; 

embora Garofalo e outros se opponham a que se alargue a revisão, mas é 

em outra direcção, e não nesta de que tratamos, cuja critica é unanime. 

Mesmo em França o codigo está hoje muito alterado pelas leis 

de 1867 e 1895 sobre a revisão. 

Por esta ultima lei de 1895 se estabelece como novo caso de 

revisão aquelle em que se descobre novas provas a favor do condemnado. 

A nossa lei estabelece tambem este caso dizendo que terá 

lugar a revisão: 
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“7.º, quando, depois da sentença condemnatoria, se 
descobrirem novas e irrecusaveis provas da innocencia do 
condemnado”. 

Não deve ser só da innocencia do condemnado, mas de sua 

menor criminalidade, o que a lei exclue, ao menos tacitamente. 

Mas ia esquecendo dizer, tratando do caso da supposição de 

homicidio, que a disposição é por demais lacunosa, porque não abrange 

muitos outros casos, em que a existencia material do crime é impossivel, 

em que se prova que o crime materialmente não existe. 

Si se provar á evidencia um facto contrario ao facto que faz 

objecto da accusação, não ha crime no caso. 

Isto deve ser dito em uma formula generica que abranja todos 

esses casos. 

Por exemplo, si se fandar a sentença condemnatoria em um 

facto que seja objecto de uma acção civil, si julgada esta acção o facto fôr 

annullado, não pode haver base para manter a condemnação, a base 

desapparece. 

Na destruição do documento, apparece o documento; no furto, 

apparece o objecto sem nunca ter sabido do poder do dono, etc.... 

São casos identicos e não comprehendidos. 

O projecto substituiu as repectivas disposições que se referem 

aos dous pontos de que acabo de tratar, incluindo todos os casos de 

revisão. 

Mas pondo de parte isto, suppondo que ha causas legitimas de 

revisão nas especies occorrentes, em relação mesmo ao que se póde 

chamar a forma de processo de revisão embora a lei tivesse cogitado e 

supponha, ainda que não com a desejada clareza, nos §§ 5.º e 6.º do 

citado art. 74, que o Supremo Tribunal possa confirmar a sentença, ou 
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annullal-a, julgando o recorrente innocente, ou attenuar-lhe a 

criminalidade ou antes a penalidade, assim como póde annultar no todo 

ou em parte o processo e mandar emendal-o ou renoval-o e proceder a 

novo julgamento, não diz entretanto uma palavra sobre o destino, sobre o 

fim que póde ter nestes ultimos casos a revisão. 

É uma máxima cardeal e indiscutivel no assumpto, um 

principio geralmente recebido na materia que a revisão suppõe dous 

julgamentos; um julgamento póde estar fundido no outro, podendo 

tambem estarem separados, mas por via de regra ha dous julgamentos 

distinctos na revisão. 

Em regra, o Supremo Tribunal por um primeiro acto ou 

decisão julga apenas da admissibilidade da revisão, isto é, admitte-a ou 

não, si admitte-a, manda julgar por um outro tribunal, não julga de 

meritis, fal-o por aquelle modo preliminarmente, conhece da forma ou 

condições do negocio, não estatue sobre o fundo da causa; julgar do 

merito do processo é o que se chama julgar em gráo de revisão. 

Não ha, porém, inconveniente em que o Supremo Tribunal, 

quando se tratar de cansas de revisão e admitta-a, julgue de meritis, isto 

é, reforme a sentença revista, absolvendo ou attenuando a penalidade do 

condemnado e isto por um só julgamento, em que ha fusão completa do 

acto que admitto a revisão e do acto que se pronuncia sobre o seu merito. 

Mas tambem o Supremo Tribunal póde-se limitar a annullar a 

sentença coodemnatoria do processo revisto. 

O Supremo Tribunal por sua organisação e funcções é 

improprio para instituir julgamentos de réos em certas condições, não 

cabe mesmo em suas altas attribuições julgar individuos do mesmo modo, 

como foram elles submettidos ao julgamento do jury e por este 

condemnados. 
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É verdade que em França, pela lei de 1867, o tribunal de 

cassação, que é a sua corte suprema, tem a inconveniente attribuição, 

muito censurada por auctores francezes, de julgar o merito da questão do 

modo por que póde fazel-o o tribunal commum ou ordinario, ou qualquer 

jurisdicção especial. 

Assim, o tribunal de cassação francez organisa e realiza o 

julgamento na sua secção ou camara criminal e directamente e 

nomeiando curadores instituo o debate e afinal julga; mas nada disto está 

regulado nas nossas leis, nem nesto ponto devia estar, porque o systema 

seguido em França não é um bom modelo digno de ser imitado. 

Mas, o que nesta ordem geral de idéas convem notar, é que o 

Supremo Tribunal, armado com a formidavel attribuição de que tratamos 

de annullar, de aniquilar, julgados pela revisão, tem correlativamente alta 

e plena competencia para deprecar ou antes ordenar quaesquer 

diligencias ás justiças looaes do Districto Federal e dos Estados e a 

qualquer auctoridade civil ou militar. 

Si se tratar, mesmo de tribunaes especiaes, de tribunaes 

militares, por exemplo, o Supremo Tribunal irá julgar? 

Não, manda ao conselho de guerra, pois nada tem que vêr 

com a questão de merito, dirigindo-se ao Ministro da Guerra.  

“O SR. SEABRA — Póde julgar tambem, já tem julgado 

processos militares. 

“O SR. JOÃO VIEIRA — Bem, V. Ex. tem razão, mas fallo na 

hypothese de se limitar a annullar o julgamento para o tribunal 

competente julgar. 

Em relação a quem terá de promover o novo processo, a lei só 

se refere ao Procurador Geral da Republica como o motor da justiça 

federal e o intermediario das justiças locaes dos Estados; calou tudo mais, 
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sem referir-se mesmo ao Districto Federal e menos ás jurisdicções 

especiaes. 

Tratando-se, por exemplo, de justiça militar, o motor é e não 

póde deixar de ser o Ministro da Guerra. 

Uma outra consideração indispensavel. Devem ser 

especificados com muita cautella, em uma tal lei, os casos ou as causas 

verdadeiras e legitimas de revisão, não só para que não se dê entrada a 

recursos infundados que nada teem que vêr com a revisão, como por 

exemplo, os casos de cassação e até appellação que a lei vigente admitte, 

como tambem para que, ao contrario, não se restrinja o uso do recurso 

nos devidos termos, o que só se conseguirá dando uma certa forma ás 

disposições legaes, que não abranja simples hypotheses, mas ordens 

especiaes, classes de casos, ou causas de revisão, conforme me esforcei 

em conseguir na elaboração do projecto.  

Temos tristes exemplos dessas falhas de previsão legislativa 

judiciaria de outros povos, na Italia e em França. 

É sabido que o codigo francez estabeleceu os tres chamados 

casos classicos de revisão, repetidos depois pelo codigo italiano e outros. 

Foi impossivel em França já em 1832, diante da letra estreita 

e rigida do codigo francez, rever o processo e rehabilitar a memoria, 

conforme reclamavam a viuva e os filhos, do infeliz marechal Nery, 

condemoado em conselho de seus pares e fusilado em 1815. 

A lettra da lei resistia á cominação ainda vira por essa 

condemnação celebre e sempre lamentavel. 

O outro caso, o do pobre Lesurques, que ainda hoje talvez faça 

algum successo na literatura dramatica, occorreo em 8 do floreal do anno IV 

(1796), isto é, o latrocinio de um correio que seguia de Paris para Lyon e foi 

assassinado e saqueado perto de Lieursaint por cinco ou seis bandidos. 
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A triste historia é bem conhecida. 

Sete testemunhas de vista, inteliigentes e acima de qualquer 

excepção, alarmavam com certesa, e tres de modo incerto, que Lesurques 

era um dos bandidos, dando detalhes, como verbi gratia, que era um 

homem alto e louro, pois que haviam presenciado a scena do crime e 

guardado bem os signaes do criminoso, que elle havia pago em 

assignados o café que comprara e estava com a correia da espora partida 

e atada com um cordão branco, indicios todos que coincidem com um dos 

verdadeiros assassinos. 

É sabido o desfecho; Lesurques, á vista dessas provas e do 

testemunho presencial daquellas sele pessoas, foi condemnado e executado. 

Só mais tarde, depois da execução, appareceu o verdadeiro 

assassino, que confessou todo; era alto e moreno, mas havia posto uma 

cabelleira loura para disfarçar-se... 

Pois bem; não foi possivel, deante da lettra do codigo francez, 

rehabilitar a memoria do desgraçado Lesurques em 1822, sendo então 

recusada pela primeira vez a revisão de seu processo. 

Alimena, deante do processo Lesurques, em um relatorio 

explendido que elaborou para o 4.º Congresso Juridico Italiano, diz muito 

bem que é tão falsa a testemunha por dolo, como por motivos e razões 

physicas, isto é, tanto si depuzesse sciente e consciente com falsidade, 

como fazendo do modo por que o fez, porque não percebeu bem a 

imagem de Lesurques. 

Vem depois a lei de 1867 e, apezar della, os casos de revisão 

estavam ainda tão restrictos em França, que sua filha Virginia, que foi 

quem pleiteou a demanda, perdeu-a, vendo o Tribunal de Cassação 

rejeitar de novo o seu recurso de revisão para rehabilitar a memoria de 

seu pae, ha um século já rehabilitada pela historia. 
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Os seus juizes, porém, não puderam capitular na nova lei de 

1867 esse caso de revisão. 

A Ortolan queixara-se Virginia Lesurques, dizendo-lhe, pouco 

tempo antes de sua morte, que estava convencida que as manifestações 

ruidosas feitas sobre a questão pela litteratura dramatica foram mais 

prejudiciaes do que uteis á memoria de seu pae. 

A rejeição do recurso de revisão de Lesurques fez dizer a 

Beranger, no parlamento francez, que a lei de 1867 só por esse facto 

estava condemnada. 

Mas como quer que seja, a nossa legislação, apezar de todos 

os seus vicios e defeitos, é melhor do que o codigo italiano, por exemplo, 

porque por ella os casos são muito restrictos, é verdade, mas ha nella 

uma disposição que, no caso de novas provas, se poderá fazer a revisão. 

O codigo francez foi ainda depois da nova lei de 1867 muito 

melhorado pela novissima de 1895. 

Sr. Presidente, o projecto que vou ter a honra de sujeitar á 

deliberação da Camara estabelece com fórmulas genericas, embora 

especificae, os casos de revisão, enumerara por ordens ou classes esses 

casos e estatue sobre a fórma que se deve guardar na revisão, consignando 

as providencias que podem ser tomadas para melhor effectvidade do 

recurso; a illustre commissão respectiva que tiver de examinal-o dirá se elle 

esta no caso de ser acceito ou si merece ser alterado. 

O mais ficará para a discussão do projecto. 

É o que tinha a dizer á Camara.1 

 

 
 

1 Direito do Congresso Nacional, n. 102 de 23 de Outubro de 1898, pag. 1514. 
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A impuguação do Projecto na Camara dos Deputados 

____ 

Discurso pronunciado na sessão de 12 de junho 

“O SR. CORNELIO DA FONSECA — Sr. Presidente, acha-se em 

3.ª discussão o projecto que marca os casos e a fórma da revisão das 

condemnações penaes. 

Venho apenas á tribuna, antes para justificar o meu voto 

contrario a mais de um artigo deste prejecto do que para discutil-o. 

Não vejo, a par dessa necessidade de revisão dos processos 

findos, nos termos do art. 81, § 1.º da Constituição, no projecto em 

discussão o verdadeiro caracter da lei regulamentar, o que se acha 

consiguado n’elle na maioria dos artigos não póde ser acceito. 

Trata-se, por exemplo, em primeiro lugar do modo por que se 

deve fazer a revisão e diz o projecto no art. 1.º, § 1.º: 

“A revisão será admissivel em processo por qualquer crime 
ou delicto, exceptuadas, porém, as contravenções e 
transgressões civis e militares”.  

Neste artigo faz-se excepção de que a lei não falla (lê):  

“Exceptuadas, porém, as contravenções e transgressões civis 

e militares”. A Constituição se refere a crimes sómente e no art. 81, § 3.º, 

diz: que as disposições relativas a revisão são extensivas aos processos 

militares; dando-se somente attribuições ao Congresso para fazer lei 

marcando os casos e a fórma da revisão. 

Incluiu-se até a amnistia para os casos de revisão. 

Tenho necessidade de dar o meu voto contrario a estas partes 

do projecto que foram além do que é constitucional e estabelecido na lei.   
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“O SR. ÀFFONSO COSTA — O melhor é fazel-o voltar á 

Commissão. 

“O SR. CORNELIO DA FONSECA — Desde que se trata de 

admittir a revisão dos processos, ainda mesmo dos amnistiados, tem-se 

offendido a disposição legal. 

A questão de amnistia, Sr. Presidente, foi nesta Camara 

tratada com a mais alta relevancia e ficou resolvido que a amnistia apaga 

completamente o crime e portanto não ha necessidade de rever o 

processo amnistiado. Votando contra esta parte do projecto entendo que 

cumpro uma lei, o caso não póde ser considerado excepção, porque ficaria 

em contra dicção com os principios que regem o direito na parte referente 

á amnistia. 

Ainda, Sr. Presidente, venho justificar o meu voto na seguinte 

parte do projecto: 

“As faculdades aqui estabelecidas, nos casos previstos, 
auctorizam o Supremo Tribunal a alterar a penalidade, 
conforme a graduação estabelecida na lei, admittindo 
attenuantes e eliminando aggravantes ou vice-versa.” 

Pelo disposto no § 2.º do art. 31 da Constituição, na revisão 

não se póde aggravar as penas da sentença revista. Portanto não cabe o 

vice-versa. 

Este vice-versa do projecto póde fazer com que seja alterado o 

resto do dispositivo que o legislador teve em vista. 

Ainda, Sr. Presidente, tenho duvidas sobre o seguinte: 

 “§ 2.º art. 1.º A revisão da condemnação poderá ser 

requisitada, requerida ou pedida. 

A Constituição só falla da requerida, não tem requisições e 

nem pedidos. 
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Nas leis processuaes, as palavras devem ser muito bem 

empregadas e no sentido verdadeiro, afim de se ter uma legislação perfeita, 

como deve ser a nossa. Pergunto: de quem se póde requisitar processo para 

fazer a revisão? Si é ex-officio o procurador da justiça, deve requerer e não 

requisitar a revisão de um processo, julgando que deve rehabilitar a 

memoria de alguém que tenha sido condemnado injustamente. 

Elle não vae requisitar, vae requerer, por isso que é uma parte 

em juizo. 

Esta palavra requisitar é inutil, por isso que não podemos 

admittir em legislação tão importante como é a da revisão dos processos 

em materia crime. Voto, pois, contra esta parte do projecto. 

No § 3.º do art. 1.º ainda diz o auctor do projecto: 

“A revisão poderá ter lugar nos seguintes casos: 

a) em qualquer acto do juiz ou tribunal que constitua violação 

do dever do officio. 

Ora, si a Constituição manda marcar os casos para revisão, 

não é a especie de criminalidade que forma o caso, sim o caracteristico 

geral, a injustiça na condemnação. 

Entendo que se não póde distinguir as causas, a origem que 

determina em face da prova a innocencia de um individuo. 

Si a condemnação é filha do abuso, do crime do magistrado, 

dos juizes que infligem essa condemnação, a prova que traz, si é que a 

traz aquelle que quer rehabilitar sua memoria ou a de um morto, deve ser 

de conformidade com os principios que a lei determina. 

Quer dizer que não se póde separar a injustiça que é feita pelo 

magistrado no seu officio daquella que é feita por outros juizes que teem 

o dever de julgar seus pares. 
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A responsabilidade do juiz nojury, quando julga injustamente 

algum criminoso, corre parallelamente com a responsabilidade individual 

de todos quantos concorrem para esse julgamento injusto. 

Por conseguinte bastaria que se estabelecesse o seguinte: 

A revisão dos processos crimes poderá ter lugar todas as 

vezes que se allegar e provar injustiça notoria e nullidade manifesta 

provada com os autos ou documentos adquiridos depois do julgamento, 

trazendo á evidencia a innocencia daquelle cuja memoria se quer 

rebabilitar, ou daquelle que para si requereu rebabilitação. 

Ainda o projecto contem uma parte á qual não dou meu voto 

por não me parecer bastante clara. Refiro-me á parte em que o projecto 

trata da rehabilitação da memoria do morto. 

Sendo a lei do processo uma lei importante, que deve ser 

modelada de forma a não deixar duvidas, não deve conter em si confusão 

e defeitos, mesmo porque isto póde embaraçar os julgadores no Supremo 

Tribunal, quando teem de desempenhar uma missão tão elevada, como a 

de rever o processo. 

Si os parentes, os amigos do morto, si emfim qualquer pessoa 

do povo póde requerer perante a Justiça a rehabilitação da memoria de 

um condemnado, as disposições referentes a este ponto devem ser 

terminantes e aproveitaveis de fórma a não conter inutilidades. 

De que serve a nullidade de um processo quando se quer 

rebabilitar a memoria de alguém que já não existe? Na formação da culpa 

ha peças que são pessoaes, exemplo o interrogatorio, mas neste caso a 

quem se póde interrogar? 

Entendo que a excepção devia ser contida na lei, mas que não 

devemos conceder a rehabilitação por um processo, admittindo uma 

hypothese que classifico de absurda. 
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É necessario, portanto, que se faça desapparecer desta lei 

confusões, inutilidades em materia que devemos cercar da maior clareza 

para que possa prodazir os necessários effeitos. 

Ainda considero defeituosa a parte relativa á indemnisação. Sabe 

a Camara que o Codigo Penal, no art. 70, manda que as indemnisações 

sejam pagas por meio de acção civil; entretanto aqui é o resultado da 

sentença da revisão, e por conseguinte a confusão dos poderes. 

Sabemos que as leis processuaes federaes são feitas pelo 

Congresso Nacional e as estaduaes pelas respectivas assembléas, quero dizer: 

que podem ler differenças notaveis e esse mal nos vem da Constituição. 

O projecto dispõe, entretanto, o seguinte no art. 2.º: “A 

indemnização dos prejuizos causados pela condemnação poderá ser 

reconhecida de direito a favor do rehabilitado innocente, pela sentença de 

revisão para ser liquidada na execução contra a União ou o Estado, etc.” 

Esta questão é muito seria, não é com as duas excepções dadas a este 

artigo que se salva um grande perigo nos julgamentos dos recursos. 

Nada mais perigoso do que levar-se a indemnização tão longe, 

quando o Codigo Penal contém a disposição para indemnização pelo 

damno; determinando que seja regulada segundo o direito civil. Isto quer 

dizer por meio da acção civil e ahi apurado o valor do damno. 

Si os juizes na revisão criminal teem obrigação de declarar 

que o individuo de que se trata é innocente ou não, á justiça compete 

fazer esta apuração, não podem fazer o mesmo quanto ao valor da 

indemnização. 

E onde chegariamos si tivéssemos de procurar a indemnização 

somente ora da União e ora dos Estados? 
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Si tivessemos de executar sentenças sobre damno causado com 

injusta condemnação, sem ter-se apurado o valor em um processo de recurso, 

que devia ser para o conhecimento da injustiça ou nullidade do feito? 

Convém confessar a verdade: quando se trata da rehabilitação 

de um morto, os homens, por mais justiceiros que sejam, teem uma certa 

condescendencia para aquelles que já pertencem a outras regiões. 

Muitas vezes uma falta commettida por um individuo vivo 

será, quando requerida a rehabilitação de sua memoria, dada por não 

justificada, resultando dahi um grande mal para os que por direito devem 

indemnizar, que segundo o projecto deve ser a União ou os Estados. 

É o perigo que noto na disposição do art. 2.º do projecto, e 

portanto tendo de se votar todas estas contradicçoes eu não podia deixar 

de vir á tribuna lavrar o meu protesto e declarar que voto contra quasi 

todos os artigos desse projecto que contém disposições perigosas. 

Uma lei para revisão dos processos crimes deve ser perfeita, 

os casos de revisão bem pensados, o processo para ser ella feita bem 

apurado, quer dizer, uma lei onde se encontre garantias para os 

recorrentes e disposições claras e justas para os juizes. 

Tenho feito as observações que julguei precizas justificando 

meu voto contra o projecto como está. 

Sou um daquelles que gosta de vêr uma legislação completa e 

perfeita e por isso disse o que penso a respeito, embora sem 

competencia. (Não apoiado.) 

Tenho concluido. (Muito bem, muito bem:)1 

 
 

 
1 Diario do Congresso Nacional n. 47 de 5 de junho de 1899, pag. 589. 
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Discurso pronunciado na sessão de 12 de junho de 1899 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Sr. Presidente, além das 

considerações assaz procedentes que o meu illustre collega acaba de 

expender contra o projecto, venho dizer tambem porque me parece que o 

mesmo projecto, nos termos em que está concebido, não pode ser 

approvado. Bem póde ser, entretanto, que eu pense assim ao ponto de 

vista da minha ignorancia dos progressos scientificos do direito penal 

italiano (não apoiado) cuja escola não professo. E a este respeito o que 

me vale é a boa companhia de Tobias Barreto, espirito de ordem superior 

que nunca se deixou enthusiasmar pelos Cárraras nem Lombrosos. 

“O SR. AFFONSO COSTA dá um aparte. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Vem dahi, Sr. Presidente, que não 

deixo de estar receioso e timido de minha opinião em relação ao projecto 

até porque a Commissão de Legislação e Justiça, aceitando-o, disse: “elle 

reune um estado completo sobre a materia... com rara precisão e 

sabedoria, aproveitando o que ha de melhor não só nos codigos como nos 

auctores mais recentes.” 

“UM SR. DEPUTADO — Apoiado, perfeitamente bem. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Mas, Sr. Presidente, eu lendo-o 

desde o art. 1.º, e passando ás disposições subsequentes; e parando de 

periodo em periodo pela construcção um pouco difficil da phrase, 

pretendia chegar ao ponto em que pudesse descobrir o pensamento, a 

intenção recondita do mesmo projecto. 

Cheguei, Sr. Presidente, ao art. 2.º, que é precedido não sei si 

de trinta e tantas disposições de numeros e paragraphos, artigo em que 

se auctoriza o Supremo Tribunal a decidir, ao mesmo tempo que julgar da 

revisão, a questão da indemnização em favor do condemnado innocente. 
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É a eterna questão das indemnisações contra o Thesouro 

Federal e os dos Estados! 

De maneira que pelo projecto o Supremo Tribunal tem de 

decidir logo e summariamente a indemnisação, para ir daqui prompta para 

os Estados, a se executar contra os respectivos thesouros, ou contra o 

Federal. (Apartes). 

Ora, todos sabemos que é inconvenientissima a accumulação 

do juizo civil ao criminal nas questões de indemnisação de damno, 

principalmente quando se trata de uma nova instancia e de novo juizo em 

que ha a provar em simples recurso materia inteiramente nova, diversa 

da original. 

Porém, Sr. Presidente, era preciso que o Tribunal estivesse 

investido desta attribuição, e vi que ahi é que estava o fim, o pensamento 

do projecto. 

Passemos agora em rapida revista todas as suas disposições. 

O art. 1.º commette, de accordo com a Constituição, ao 

Supremo Tribunal a attribuição de rever os processos findos em materia 

crime em beneficio dos condemnados; porém diz que o tribunal poderá 

proceder á revisão, isto é, — facultativamente. 

“O SR. TRINDADE — É a expressão da Constituição. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Perdão, a Constituição diz no titulo 

“Declaração de Direitos”, que os processos findos em materia crime 

poderão ser revistos a qualquer tempo em beneficio dos condemnados; e 

em artigo anterior, creio que no 59, já havia commettido ao tribunal esta 

attribuição, que o projecto diz que elle poderá exercer. 

Ora, ninguém dirá ser esta expressão a propria e correcta para 

a definição de um dever do Tribunal, uma sua funcção obrigatoria. 
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“SR. TRINDADE — É a mesma cousa. 

 “OUTRO SR. DEPUTADO — O Tribunal só tem o dever de rever 

o processo si a revisão for requerida convenientemente. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Está claro. Mas é neste caso que 

elle não póde deixar de rever. (Apartes.) 

O § 1.º, Sr. Presidente, dispõe que a revisão será admissivel 

em processo por qualquer crime ou delicto, exceptuadas as contravenções 

e transgressões civis e militares... 

Quando se falla ahi de transgressões civis excluidas do 

recurso... 

“O SR. TRINDADE — Não serão ... 

“O SR. TEIXEIRA, DE SÁ — É o que diz o paragrapho; vou ler: 

“A revisão será admissivel em processo por qualquer crime ou 

delicto, exceptuadas porém as contravenções e transgressões civis e 

militares.” 

Parece que o pensamento do projecto foi collocar aqui as 

transgressões civis criminaes em contraposição ás militares, porque do 

contrario não havia necessidade de excluir transgressões civis 

propriamente ditas do recurso. (Apartes) 

O projecto usa desta expressão “transgressões civis de modo 

que póde induzir a erro. (Trocam-se prolongados apartes entre os Srs. 

Trindade, Cornelio da Fonseca, Geminiano Brazil, Alfredo Pinto e muitos 

outros Deputados.) 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — As transgressões civis ou da lei 

civil, como geralmente são definidas, (não da lei civil penal) não incorrem 

em processo; a lei lhes impõe a sancção immediata, apenas verificadas. 
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Portanto, é preciso entender que o projecto se refere — ás 

transgressões civis da lei penal — que são as contravenções, distinguindo-

as das militares, para exceptual-as da revisão. 

O n. 2 do § 1.º auctoriza a revisão nos casos de amnistia. 

Mas, Sr. Presidente, a amnistia é universalmente conceituada 

como a abolição, o olvido do crime; a este ponto já se referiu 

profusamente o orador que me precedeu na tribuna. 

“O SR. ARROXELLAS GALVÃO — A amnistia extingue os 

elementos do crime, mas não extingue o effeito moral. E é por isso que 

Garraud sustenta que, um condemnado amnistiado, ainda assim o seu 

processo poderá ser revisto. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Sr. Presidente, tal é a interrupção 

constante em apartes, que eu me vejo forçado a fallar para o 

tachigrapho... 

O caso da amnistia não está, não póde estar comprehendido 

neste recurso, que é pura e simplesmente de revisão penal. 

O § 3.º, me parece deve ser supprimido; elle auctoríza o 

tribunal a inclnir circumstancias attenuantes e excluir aggravantes, ou 

vice-versa; de maneira que dá ao tribunal a attribuição de aggravar a 

pena, o que é evidentemente contra o que dispõe a Constituição na 

clausula “em beneficio do condemnado.” 

“O SR. CORNELIO DA FONSECA — O vice-versa auctoriza. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — O numero 4 suppõe o caso de 

duvida entre duas penas applicaveis, e manda preferir a pena que for 

menos intensa. 

Ora, Sr. Presidente, além de que a hypothese de duas penas 

applicaveis em um só delicto será uma hypothese que eu reputarei quasi 
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impossivel, quer o projecto que neste caso se faça a escolha da pena pela 

que fôr menos intensa. 

Acho que a respeito de tal criterio sobre as penas ha muito 

que dizer e que elle pelo menos está longe de consultar o beneficio do 

condemnado; porque importará em considerar mais grave a pena de um 

mez de prisão com trabalho, por ser mais intensa, do que a de 20 annos 

de prisão simples. 

No § 2.º o auctor do projecto julgou preciso incluir no numero 

das pessoas do povo que, segundo a Constituição, podem interpor o recurso, 

não só os conjuges, parentes, que já estavam comtemplados, aliás 

superfluamenle, na lei n. 221, mas tambem os herdeiros e legatarios. 

Ora, é interessante que, dando a Constituição a qualquer 

pessoa do povo o direito de interpor o recurso, viesse entretanto o 

projecto incluir (por nimia segurança) os parentes, os herdeiros e 

legatarios do condemnado, e mais a pessoa que tivesse recebido do 

mesmo esta missão, fazendo neste ponto uma restricção à disposição 

constitucional quanto á faculdade de interpor o recurso, aliás ampla a 

qualquer pessoa do povo, mesmo sem missão recebida do defunto. 

E não sei, Sr. Presidente, em que ponto é que o projecto estabelece 

que o Supremo Tribunal pôde annullar os processos no acto de revêl-os. 

Me parece, que ainda que tal disposição já tivesse sido 

consagrada na lei n. 221, e que o projecto esposou, ella é visivelmente 

inconstitucional; é uma questão nova a agitar.  

A constituição diz que o Supremo Tribunal, conhecendo do 

recurso, póde reformar ou confirmar as sentenças. Não se reformam 

sentenças que juridicamente não existem desde que proferidas em 

processos nullos; pois uma vez que o processo é nullo, nulla é a sentença, e 

não se reforma ou emenda aquillo que é nullo, e que não existe. (Apartes.) 
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Tenham paciência os meus illustres collegas; respondam-me 

depois. 

Repito; não se reforma o que é nullo; porque o julgado nullo 

não existe, é nenhum. Mas caberá suppor que a Constituição claudicou em 

tão grosseiro erro? 

Conseguintemente, entendo ler o projecto incluido, como a lei 

n. 221, uma disposição que não obedece á clausula constitucional; o 

Supremo Tribunal não póde na revisão annullar processos sem ferir a 

disposição constitucional, que diz: a decisão sobre a revisão deve ser 

sempre e só em beneficio do condemnado. 

“O SR. TRINDADE — Não apoiado. 

“UM SR. DEPUTADO — Só póde melhorar as condições do 

condemnado. (Apartes.) 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Em seguida trata o projecto do 

processo que se ha de observar no novo julgamento sempre que se 

annullar o processo de um condemnado morto. 

“No caso do numero antecedente o Supremo Tribunal, na 

sentença que admittir á revisão, poderá fixar as questões ou formular os 

quesitos sobre que deverá versar o novo julgamento do juizo ou tribunal 

recorrido, que só poderá ser constituido (o juizo ou tribunal) por pessoal 

diverso... do que tiver proferido em qualquer instancia a sentença revista.”  

......................................................................................................  

“A indemnização dos prejuizos causados pela condemnação 

poderá ser reconhecida, de direito, a favor do rehabilitado innocente pela 

sentença de revisão, para ser liquidada na execução contra a União ou o 

Estado, excepto, etc.” 
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Bem o disse, Sr. Presidente, a questão é de indemnização. E 

esta historia de processo contra defunto, encartada no recurso de revisão, 

é uma extravagancia para o fim da indemnização. 

Pois ha de haver quem queira depor contra pessoa morta? 

Qual será a testemunha que accusará um morto? A respeito do morto o 

sentimento geral é o do parce sepultis: e que virá a ser o caminho certo 

para a indemnização. E quem sabe si para algum outro processo de 

espiritismo, que venha a introduzir-se nos meios da defesa? 

“O SR. TRINDADE — Este projecto é muito serio e exige uma 

argumentação de outra ordem. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Sr. Presidente, termino aqui as 

considerações que tinha a fazer sobre o projecto, que me occorreram á 

simples leitura delle, e no desalinho em que as expuz, devido ás muitas 

interrupções que soffri. 

Tinha o proposito de mandar emendas, porém resolvi apresentar 

requerimento para que elle volte á Commissão afim de reconsideral-o. 

Porque, Sr. Presidente, este projecto de revisão precisa de revisão. 

“O SR. ADALBERTO GUIMARÃES — Então supprime todo o 

projecto. 

“O SR. TEIXEIRA DE SÁ — Sim, para que soffra a revisão da 

actual Commissão de Constituição, Legislação e Justiça; requeiro, pois, 

que seja elle remettido á dita Commissão para aquelle fim. (Muito bem.)1 

 

FIM DO APPENDICE 

  

 
1 Diario do Congresso Nacional n. 72 de 4 do Agosto de 1899, pag. 953. 
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constituinte. 45. O mesmo assumpto. 46. O tempo de paz e o tempo de 

guerra. 47. Conclusão. .................................................pags. 142 a 157 

 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

617

X. Effeitos da revisão 

48. A reparação. Direito comparado. 49. A theoria geral. 50. O direito 

francez. 51. O nosso direito. 52. Comparação com o francez. 53. Os 

effeitos civis da revisão. ...............................................pags. 157 a 179 

XI. Casos anomalos de revisão 

54. A graça, a revista, ou cassação e a revisão. Reforma desejavel. 55. O 

direito japonez sobre o alibi.  56. O direito europeu. 57. Vistas theoricas.  

A constituinte. O direito portuguez.................................pags. 179 a 198 

XII. As estatísticas sobre a revisão 

58. A França, Italia, Austria e Allemanha. O Brazil............pags. 198 a 203 

XIII. A pratica formalistica da revisão 

59. Referencia. A critica da nossa lei. 60. Exigencias rigorosas. Direito 

comparado. 61. Instrucção da revisão conforme os casos. 62. Conclusão. 

Outras formalidades. A suspensão da sentença. 63. Os recursos em 

relação á revisão. ........................................................pags. 203 a 228 

PARTE II 

A REVISÃO DAS ABSOLVIÇÕES E ATTENUAÇÕES DA PENA 

XIV. A revisão das sentenças 

64. A revisão das absolvições. Direito comparado. 65. A theoria pro 

societate. 66. Legislações e auctores  estrangeiros. 67. Os codigos   

modernos. 68. O direito brasileiro e o Congresso Constituinte. 69. A 

Estatistica do imperio allemão.  70. A revisão das attenuações da 

pena..........................................................................pags. 229 a 256 
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INDICE DO APPENDICE 

__ 

ARESTOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

1892 

N.º 1 — Negada a revisão depois de regeitada a preliminar da requisição 

do processo por ser dispensavel. ............................................. pag. 257 

N.º 2 — Revisão concedida por não constituir injuria a expressão franc-

maçon segundo os arts. 236, § 4.º, 237, § 3.º e 238 do Cod. Crim. de 

1830. ........................................................................pags. 257 a 259 

N.º 3 — Concedida a revisão em crime cuja prova unica é a confissão de 

co-réo menor sem assistência de curador .......................pags. 259 a 260 

N.º 4 — Negada a revisão em crime do art. 310, § 3.º do Cod. Pen. em 

face dos autos e por não estar provada a compensação das injurias 

conforme o art. 322.....................................................pags. 260 a 261 

N.º 5 — Concedida a revisão ex-vi do art. 3.º do Cod. 

Pen................................... ........................................pags. 262 a 263 

N.º 6 — Affirmada a competencia geral do tribunal, é negada a revisão em 

crime militar por improcedente de meritis .......................pags. 263 a 267 

1893 

N.º 7 — Denegada a revisão em crime do art. 232 do Cod. Penal, por ser 

improcedente a prescripção allegada, segundo os arts. 79, 80 e 85 do 

mesmo Cod. e os outros fundamentos allegados..............pags. 268 a 270 

N.º 8 — Concedida a revisão para annullar o processo em parte por ser da 

competencia da justiça federal o julgamento dos crimes dos arts. 240 e 

241 do Cod. Pen..........................................................pags. 271 a 285 
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N.º 9 — Denegada a revisão em crime do art. 193 do Cod. Crim. de 

1830.................................. .......................................pags. 286 a 291 

1894 

N.º 10 — Concedida a revisão para novo julgamento em crime do art. 193 

do Cod. crime de 1830. ................................................pags. 292 a 294 

N.º 11 — Concedida a revisão pela nullidade da lei estadoal sobre a acção 

penal que é de direito substantivo e pertencente á competencia legislativa 

da União. ...................................................................pags. 294 a 295 

1895 

N.º 12 — Reformada a sentença, visto ter o Jury negado a circumstancia 

da menoridade do réo, aliás provada pela certidão de baptismo junta aos 

autos. E imposta a pena correspondente ao crime segundo o antigo 

Codigo Criminal, por ser mais favoravel do que a do Codigo actual, que foi 

applicada. ..................................................................pags. 295 a 298 

N.º 13 — E confirmada a sentença condemnatoria, ficando salvo ao 

recorrente o direito de requerer á auctoridade competente a conversão da 

pena mais grave para a mais leve, de conformidade com o art. 3.º, 

paragrapho unico do Codigo Penal. O Supremo Tribunal só exerce tal 

altribuição em ultima instancia, para emendar o erro que a respeito tenha 

sido commettido pelos juizes inferiores ou tribunaes dos 

Estados......................................................................pags. 298 a 300 

N.º 14 — Negada a revisão. Não tem a seu favor a circumstancia 

justificativa de legitima defesa da propria pessoa ou de seus direitos o 

marido que commette o crime de homicidio, por encontrar sua mulher em 

flagrante adulterio. Não se considera prejudicado o recurso de revisão 

pelo facto de haver decorrido mais tempo do que o da pena de prisão a 

que foi o réo condemnado. ...........................................pags. 300 a 303 
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N.º 15 — Annullado o processo da appellação em diante, por ter sido 

interposta e arrazoada sem sciencia do appellado, por advogado que não 

tinha poderes para o acto, julga-se subsistente a sentença absolutoria da 

1.ª instancia, que assim passou em julgado, proferida em favor do 

peticionario. ...............................................................pags. 303 a 305 

N.º 16 — Negada a revisão. O socio de industria que em detrimento do 

socio capitalista se apropria do producto das mercadorias ou generos que 

recebeu para vender, sob a falsa allegação de ter sido victima de um 

roubo, é criminoso. Confessada a perda total do producto da venda, e 

nada mais havendo a liquidar, a acção criminal independe da acção civil, e 

pode ser desde logo intentada.......................................pags. 305 a 309 

N.º 17 — Procedente a revisão e nullo o processo, por inobservancia de 

fórmulas substanciaes, para o effeito do art. 74, § 6.º, da lei n. 

221................................... ........................................pags. 309 a 311 

N.º 18 — Confirmada a sentença, porque a pena de galés perpetuas, 

imposta de conformidade com o antigo Cod. Crim., já foi commutada de 

conformidade com o Codigo actual, e não ha circumstancias a favor do 

réo........................................ ....................................pags. 311 a 313 

N.º 19 — Não se dá recurso de revisão do despacho que obriga a assignar 

termo de bem-viver, visto não haver no caso sentença definitiva, mas 

simplesmente comminatoria... ......................................pags. 313 a 314 

N.º 20 — Confirmada a sentença, por se não provar a injustiça da 

condemnação, ser regular o processo e legal a pena 

imposta.................................. ...................................pags. 314 a 315 

N.º 21 — Revisão de sentença proferida em processo militar. Reformada a 

sentença condemnatoria do Supremo Tribunal Militar, e confirmada a do 

conselho de guerra que absolveu o peticionario, accusado de haver 

capitulado quando commandava uma guarnição militar ....pags. 315 a 319 
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N. 22  — Confirmada a sentença porque o recorrente não juntou as novas 

provas que diz ter de sua innocencia, e são falsas as affirmações que faz 

relativas ao processo, que correu com a devida 

regularidade........................... .............................................. pag. 319 

N.º 23 — Confirmada a sentença, por achar-se provado o crime, ter sido 

imposta a pena devida e haverem sido observadas no processo as 

formalidades legaes.....................................................pags. 320 a 322 

N.º 24 — Confirmada a sentença. Não procede a arguição de nullidade, 

por falta de quesito de legitima defeza, que aliás não consta haver sido 

requerido, porque implicitamente está comprehendido no que foi proposto 

sobre a responsabilidade criminal do accusado. ...............pags. 322 a 323 

N.º 25 — Negada a revisão, por se não provar a allegada injustiça da 

sentença. Quanto á conversão da pena, compete ao juiz da execução 

fazel-a ex-officio. .................................................................. pag. 323 

N.º 26 — Concedida a revisão e annullado o julgamento para os effeitos 

legaes, por não terem sido devidamente applicadas as penas em que 

incorreram os recorrentes, em vista das respostas dadas pelo Jury aos 

respectivos quesitos; e por não ter a Relação tomado conhecimento da 

appellação interposta pelo juiz da sentença proferida contra os 

recorrentes.................................................................pags. 324 a 326 

N.º 27 — Confirmada a sentença, por se achar provado o crime, não ter 

havido preterição de formalidade substancial e já ter sido a pena 

convertida na menos rigorosa, de conformidade com o art. 3.º, § unico do 

Cod. Penal..................................................................pags. 326 a 327 

N.º 28 — Negada a revisão, por ser a sentença conforme a prova dos 

autos e respostas do Jury. ............................................pags. 327 a 328 

N.º 29 — Confirmada a sentença, porque não ha no processo preterição 

de formalidades substanciaes, é legal a pena imposta e não se prova a 
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injustiça da mesma sentença, que não pode ser invalidada por justificação 

produzida dous annos depois de commettido o crime. ......pags. 328 a 331 

N.º 30 — Prejudicado o recurso de revisão, por já ter sido julgado identico 

recurso, interposto pelos mesmos recorrentes e pelo mesmo facto de que 

ora se trata. ......................................................................... pag. 331 

N.º 31 — Negada a revisão e confirmada a sentença, por estar 

plenamente provado o crime, não haver nullidade no processo e ser legal 

a pena imposta, que será convertida no juizo da execução, na forma do 

art. 3.º, paragrapho unico do Cod. Penal. .......................pags. 331 a 333 

N.º 32 — Negada a revisão e confirmada a sentença, por ser 

improcedente, á vista dos autos, a allegação de nullidade do processo e 

injustiça da condemnação.............................................pags. 333 a 334 

N.º 33 — Negada a revisão e confirmada a sentença condemnatoria, pela 

improcedencia das allegações do impetrante, a quem fica salvo o direito 

de pedir á auctoridade competente a reducção da pena, na forma do art. 

3.º, § 1.º, do Cod. Pen.................................................pags. 334 a 335 

N.º 34 — Negada a revisão e confirmada a sentença condemnatoria, por 

serem improcedentes, em vista dos autos, as arguições de injustiça e 

nullidade da mesma sentença, oppostas pelo recorrente, e já haver sido 

convertida a pena que legalmente lhe foi imposta ............pags. 335 a 337 

N.º 35 — Concedida a revisão. É nullo o processo pela incompetencia do 

juizo em que correu. Tratando-se de crime de calumnia, foi o réo 

condemnado pelo de injuria. .........................................pags. 337 a 338 

N.º 36 — Revisão de sentença proferida em processo militar. Reformada a 

sentença e annullado o processo do Conselho de Guerra, por se ter a elle 

procedido sem que fossem juntas as fés de officio dos recorrentes, peças 

indispensaveis do processo; e porque foram julgados e condemnados sem 
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serem admittidos a dar a sua prova e defesa, como em tempo 

requereram. ...............................................................pags. 338 a 340 

N.º 37 Negada a revisão e confirmada a sentença, por não serem 

procedentes as nullidades arguidas pelo recorrente. ................... pag. 340 

N.º 38 — Revisão de sentença proferida em processo militar. Reformada a 

sentença do Supremo Tribunal Militar, que condemnou o recorrente a 

pena de 25 meses de prisão, para julgal-o incurso no art. 141 do Codigo 

Penal da Armada, gráo minimo, combinado com o art. 43, por ter feito 

publicações probibidas. ................................................pags. 340 a 344 

N.º 39 — Concedida a revisão e annullado o processo, pela incompetencia 

da auctoridade estadoal para conhecer do crime de moeda falsa, sujeito á 

jurisdicção federal. É remettido o processo ao juizo competente para os 

fins legaes..................................................................pags. 344 a 345 

N.º 40 — Concedida a revisão e absolvido o recorrente, já perdoado por 

acto do Governo Provisorio, da pena que lhe foi imposta por quebra 

fraudulenta, visto ter sido mal qualificada a quebra e injusta a 

condemnação. A revisão da sentença condemnatoria é permittida, quer 

durante o tempo da execução da sentença, quer depois de cumprida a 

pena ou perdoado o delinquente....................................pags. 345 a 348 

N.º 41 — Revisão de sentença proferida em processo militar. Reformada a 

sentença do Supremo Tribunal Militar e annullado o processo porquanto, 

sendo o recorrente official da Armada Nacional não foi o conselho de 

guerra composto de officiaes de marinha; n’elle não funccionou o auditor 

de marinha, mas o de guerra, sem que conste o motivo da substituição; e 

estando o recorrente preso, sem meios de defesa, foi-lhe esta 

difficultada........................................ .........................pags. 348 a 349 

N.º 42 — Revisão de sentença proferida em processo militar. Julga-se 

prejudicado o recurso, porquanto, tendo sido o recorrente perdoado pelo 
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Presidente da Republica, e só havendo requerido a annullação do processo 

pela incompetencia do juizo, por ser politico e não militar o crime de que é 

accusado, não é o caso de rehabilitação, só concedida quando em revisão 

é declarado innocente o condemnado. Nem o perdão obstaria que o 

Tribunal conhecesse da revisão, si se tratasse de 

rehabilitação...............................................................pags. 349 a 351 

N.º 43 — Não cabe o recurso de revisão das decisões condemnatorias 

proferidas pelas assembléas legislativas dos Estados. .......pags. 351 a 353 

Additamentos a 1895 

N.º 44 —Procedencia do pedido de revisão, sendo o peticionario absolvido, 

porque as diligencias que em boa fé empregou perante a auctoridade para 

averiguação de um facto não constituem o crime de calumnia. Não se 

prova que o peticionario houvesse imputado algum crime ao queixoso e 

nem que fosse quem chamara o rondante para leval-o á 

policia........................................................................pags. 353 a 354 

N.º 45 — Improcedencia do pedido de revisão em vista dos autos que 

demonstram successivos julgamentos do jury reconhecendo 

unanimemente a criminalidade do recorrente; confirmação da sentença 

pela Relação e falta de prova das circumstancias justificativas e 

attenuantes allegadas. A substituição da pena imposta (galés perpetuas) 

compete ao Tribunal que proferiu a ultima sentença.........pags. 354 a 356 

1896 

N.º 46 — Julga-se prejudicado o pedido de revisão, por ter o peticionario 

acceitado, depois de interposto o recurso, o perdão que lhe foi concedido 

pelo auctor. ................................................................pags. 356 a 357 

N.º 47 — E confirmada a sentença condemnatoria, competindo ao juiz que 

proferiu a ultima sentença a conversão da pena, na forma da 

lei............................................. .......................................... pag. 357 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

625

N.º 48 — Julga-se prejudicado o pedido de revisão para relevação da pena 

imposta, visto ter sido o peticionario posteriormente 

amnistiado............................................. .............................. pag. 358 

N.º 49 — Julga-se prejudicado o recurso interposto, por ter sido o 

recorrente perdoado. ...................................................pags. 358 a 359 

N.º 50 — E confirmada a sentença condemnatoria, cabendo ao juiz da 

execução a conversão das penas, nos termos da lei. .................. pag. 359 

N.º 51 — É reformada a sentença para ser imposta a pena legal, que é a 

do gráo maximo da pena mais grave em que incorreu o réo, pelo mesmo 

facto e com uma só intenção, commettendo mais de um crime. — Não é 

motivo de nullidade do julgamento do Tribunal da Relação o (acto de ter 

sido, antes de proferido, installado no respectivo Estado o juizo federal, 

por que só depois da Lei n.º 221 cessaram as duvidas que occorriam 

sobre a competencia da Justiça estadoal ou federal para conhecer do 

crime de moeda falsa. — Se prevalecesse a nullidade, não podendo mais 

ser appellada a sentença, que condemnou o réo á pena mais grave do que 

a imposta pelo accordão, ficaria prevalecendo a 1.ª, contra o preceito 

constitucional que permitte o recurso de revisão em beneficio do 

condemnado, sem que possa ser aggravada a pena da sentença 

revista.................................... ...................................pags. 359 a 362 

N.º 52 — É reformada a sentença, notando-se o erro havido na applicação 

da pena de prisão e multa e mandando-se que, visto estar cumprida a 

pena de prisão, e não ser nella convertivel a de multa, senão nos precisos 

termos da lei, corrija o juiz da execução o erro da mesma sentença, 

executando-a na forma decretada..................................pags. 362 a 363 

N.º 53 — Dá-se provimento ao recurso, para annullar o julgamento do 

jury, pela irregularidade com que foram propostas englobadamente, no 

1.º dos quesitos formulados, questões relativas aos ferimentos e á morte 

do offendido, desde que esta não foi immediata...............pags. 364 a 365 
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N.º 54 — É julgado improcedente o recurso, por estar a sentença 

condemnatoria de accordo com a prova dos autos e disposições legaes; 

cumprindo ao juiz da execução converter a pena imposta de conformidade 

com o antigo Codigo Criminal na substitutiva, segundo o Codigo Penal em 

vigor.................................................................................... pag. 365 

N.º 55 — É reformada a sentença do Supremo Tribunal Militar e absolvido 

o recorrente, de conformidade com a decisão do Conselho de Guerra, do 

crime de extravio de dinheiros que lhe foram entregues, em vista das 

novas provas de innocencia obtidas depois da 

condemnação............................ .................................pags. 366 a 369 

N.º 56 — É reformada em parte a sentença recorrida para absolver o 

recorrente da accusação, quanto ao crime não provado de tentativa de 

morte, pelo qual não foi aliás denunciado, nem pronunciado; e confirmada 

quanto á condemnação por cumplicidade em crime de 

roubo..................................... ...................................pags. 370 e 371 

N.º 57 — É negado provimento ao recurso, sendo confirmada a sentença 

que condemnou o recorrente julgado á revelia, por ser o crime affiançavel, 

como incurso no art. 170 do Antigo Codigo Criminal (peculato). Tendo o 

réo se ausentado para fora do paiz, não podia ser intimado para prestar 

contas e nem ser preso administrativamente. O processo criminal por 

extravio de dinheiros publicos prosegue independente da intimação para 

recolhimento do desfalque. (Av. Faz. de 20 de fevereiro de 1891). O 

desfalque não soffre contestação. Julgamento anterior ao Dec. n. 1166 de 

17 de dezembro de 1892, referente ás Repartições de 

Fazenda............................. ........................................pags. 371 a 374 

N.º 58 — É confirmada a sentença condemnatoria sem prejuizo da 

conversão da pena (galés perpetuas); acto da competencia da justiça 

estadoal.....................................................................pags. 374 a 375 
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N.º 59 — É annullado o processo de julgamento do peticionario, pela 

irregularidade dos quesitos propostos, dando lugar á imposição da pena 

de homicidio, quando o jury reconheceu a involuntariedade do 

crime.......................................................................... pag. 375 a 376 

N.º 60 — É julgada improcedente a revisão por não ser a sentença 

condemnatoria contraria á evidencia dos autos, como exige a 

lei........................................ ............................................... pag. 376 

N.º 61 — Tomando-se conhecimento do recurso como de revisão, embora 

intreposto pelo Procurador geral do Estado como de revista, é reformada a 

sentença, afim de ser absolvido o recorrido; porquanto venfica-se que 

nenhuma parte directa ou indirecta tomou no crime por outrem 

commettido ................................................................pags. 376 a 381 

N.º 62 — É reformada a sentença, para ser imposta a pena legal, 

correspondente ao crime de que se trata, segundo o Codigo Penal em 

vigor; sendo inapplicavel a do antigo Codigo Criminal, em vista do que 

consta dos autos .........................................................pags. 381 a 382 

N.º 63 — É annullado o processo em que foi o réo condemnado por crime 

de falsidade, visto não se ter procedido a corpo de delicto no documento e 

assignatura reputados falsos, formalidade substancial em crime dessa 

ordem .......................................................................pags. 383 a 386 

N.º 64 — É confirmada a sentença condemnatoria, pela improcedencia das 

allegações do peticionario, quer no que respeita á revisão do alistamento 

dos juizes de facto e dos vogaes que servirão no processo, quer á falta de 

corpo de delicto directo, supprido pelo indirecto, na forma da lei; 

acerescendo que está plenamente provada a responsabilidade do réo, pelo 

menos como mandante do crime de que se trata .............pags. 386 a 387 

N.º 65 — Applicação do Codigo Penal da Armada. Procedencia do recurso 

de revisão, sendo absolvido o recorrente de conformidade com a decisão 
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do Conselho de Guerra; não porque deixe de vigorar o Codigo Penal da 

Armada, apllicando na sentença recorrida, mas por falta de prova do 

crime de que foi accusado o recorrente ..........................pags. 387 a 388 

N.º 66 — É annullado o processo por preterição de termos essenciaes de 

defesa do réo; do termo de audiencia de encerramento em deante. — Não 

sendo nova, ou não tendo sido descoberta depois da sentença 

condemnatoria, não se admitte no juizo da revisão a prova que deixou de 

ser apresentada opportunamente ..................................pags. 389 a 390 

N.º 67 — É confirmada a sentença condemnatoria pela improcedencia das 

arguições de nullidade no processo por crime de calumnias impressas, 

instaurado contra o recorrente ......................................pags. 390 a 391 

N.º 68 — É confirmada a sentença do Supremo Tribunal Militar, que 

condemnou o recorrente por crime de deserção, visto ter deixado de 

apresentar-se em tempo no lugar proprio, que era aquelle onde estava 

obrigado a servir (Porto Alegre) e não a Repartição de Ajudante General 

nesta Capital ..............................................................pags. 392 a 393 

N.º 69 — É reformada a sentença, para ser imposta ao réo a pena de 30 

annos de prisão com trabalho, que é a legal, e não a de prisão cellular, 

convertida desde logo na de 35 annos de prisão simples, a que foi 

condemnado em gráo de appellação, visto que na conversão da pena o 

tempo de prisão não pode exceder o limite de 30 annos; além de que, 

havendo na ilha de Fernando, onde se achava o réo, estabelecimento 

penitenciario, proprio para cumprimento da pena de prisão com trabalho, 

é esta a em que deve ser convertida por tempo igual a pena de prisão 

cellular ......................................................................pags. 393 a 395 

N.º 70 — Tomando-se conhecimento do pedido de revisão, não obstante 

tratar-se de simples contravenção, visto que o art. 81 da Constituição 

dispondo com generalidade, não admitte a excepção do Dec. n.º 848, art. 

9.º n.º 3, § 1.º, é reformada a sentença condemnatoria, proferida em 
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gráo de appellação, para se julgar nullo o respectivo termo e o processado 

d’ahi em diante, subsistindo a sentença absolutoria, que passou em 

julgado; porquanto o termo de appellação ou recurso deve ser lavrado 

dentro do prazo fixado na lei, não bastando o despacho do juiz que o 

manda tomar; e no presente caso a appellação da sentença absolutoria foi 

tomada por termo depois de decorrido o prazo legal.........pags. 395 a 397 

N.º 71 — E confirmada a sentença que condemnou os recorrentes como 

incursos no art. 278 do Cod. Penal, por crime de lenocinio; menos na 

parte relativa á malta, visto ter sido esta accrescentada pelo Tribunal da 

Relação, que assim veio alterar a sentença em prejuizo dos réos 

appellantes, o que não podia fazer, desde que não é cabido o 

procedimento ex-officio e com a sentença conformou-se o 

appellado................................ ...................................pags. 397 a 400 

N.º 72 — Não se toma conhecimento dos embargos oppostos ao accordão 

anterior, por não serem de declaração, unicos por lei 

permittidos........................................................................... pag. 401 

N.º 73 — É reformada a sentença que impôz a pena de 19 annos e 6 

mezes de prisão simples, com erro no calculo da conversão da pena de 

prisão cellular em prisão simples, afim de ser imposta a pena legal, que é 

a de prisão simples por 19 annos e 3 mezes....................pags. 401 a 402 

N.º 74 — É confirmada a sentença que condemnou a ré á pena de prisão 

perpetua, vista a prova dos autos e legalidade da pena imposta; cabendo 

ao tribunal que proferiu a ultima sentença substituir aquella pena pela de 

30 annos de prisão, na forma da lei ......................................... pag. 403 

N.º 75 — E confirmada a sentença condemnatoria, porque não procede a 

allegação de irregularidade ou contradição nas respostas dadas por um 

jurado aos quesitos propostos sobre autoria e legitima 

defesa.................................. .....................................pags. 403 a 405 
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N.º 76 — Não se toma conhecimento do pedido, por tratar-se de 

embargos de declaração á decisão anterior proferida nos respectivos autos 

de revisão, e não ser caso d’elles. (Vej. n.º 199 — Revisão n.º 

74)............................................................................pags. 405 a 406 

N.º 77 — Applicação do Codigo Penal da Armada. É julgada improcedente 

a revisão interposta da sentença do Supremo Tribunal Militar, que 

condemnou o recorrente como incurso no art. 8.º dos de guerra, 

combinado com os arts. 152 e 43 do Codigo Penal da Armada, visto estar 

cumprida a pena e não haver prova da injustiça da 

condemnação............................... ........................................ pag. 406 

N.º 78 — É julgado procedente o recurso, para ser applicada a pena legal 

de 12 annos de prisão cellular, gráo maximo do art. 295, § 1.º, do Codigo 

Penal, a qual será pelo juiz executor convertida em prisão simples, na 

forma da lei.......................................................................... pag. 407 

N.º 79 — Dá-se provimento ao recurso, para mandar que fique em 

perpetuo silencio o processo intentado contra o recorrente, visto 

aproveitar-lhe a amnistia decretada pelo Congresso a 5 de setembro de 

1891....................................... ..................................pags. 407 a 409 

80 — É reformada a sentença condemnatoria e absolvido o impetrante, 

porque tal condemnação é contraria á evidencia dos autos, onde nenhuma 

prova existe da criminalidade do mesmo impetrante. .......pags. 409 a 410 

N.º 81 — É confirmada a sentença condemnatoria, visto não estar 

devidamente provada a allegada menoridade do peticionario....... pag. 410 

N.º 82 — É reformada a sentença e julgado procedente o pedido de 

revisão do processo criminal, visto não ter sido imposta a pena legal, em 

face das respostas do Jury aos quesitos que lhe foram apresentados. 

Applicação da pena devida............................................pags. 411 a 412 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

631

N.º 83 — É confirmada a sentença pela improcedencia do pedido de 

revisão do processo criminal, quando não se prova a injustiça da decisão 

do Jury, e é conforme á Lei a sentença 

condemnatoria..................................... .......................pags. 412 a 413 

N.º 84 — Applicação do Codigo Penal da Armada. É confirmada a sentença 

proferida pelo Supremo Tribunal Militar, condemnando o recorrente como 

incurso no art. 113 do Cod. Penal da Armada, lei subsidiaria dos artigos de 

guerra do Regul. de 1763, vistos os fundamentos da mesma sentença e a 

prova dos autos. ................................................................... pag. 413 

N.º 85 — É reformada a sentença condemnatoria do Supremo Tribunal 

Militar e restaurada a absolutoria do Conselho de Guerra, visto que o facto 

de que se trata nos autos não constitue o crime de uso de documento 

falsificado, porque foi condemnado o recorrente ..............pags. 413 a 417 

N.º 86 — É reformada a sentença e absolvido o réo condemnado como 

cumplice do crime de homicidio. Não se dá cumplicidade criminal quando 

o concurso que a constitue não é prestado dolosamente, isto é, com 

sciencia e consciencia do crime .....................................pags. 417 a 418 

N.º 87 — Procedencia do recurso de revisão, sendo absolvido o 

recorrente, juiz de direito da comarca do Rio Grande, da condemnação 

que soffreu, pelo facto de ter como presidente do jury, deixado de 

executar um estadoal, por julgal-a inconstitucional, na parte relativa á 

recusa de jurados e voto descoberto, visto não constituir esse facto 

excesso dos limites das funcções proprias do emprego. — Requisições do 

Pmcurador Geral da Republica....................................... pags. 418 a 426 

N.º 88 — Procedencia do pedido de revisão. É reformada a sentença 

condemnatoria, para que prevaleça a absolutoria proferida em 1.ª 

instancia em favor do peticionario, visto já ter esta passado em julgado, 

quando foi interposta a appellação por meio da qual foi o peticionario 

condemnado...............................................................pags. 426 a 428 
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N.º 89 — Improcedencia do pedido de revisão, no caso de condemnação 

no maximo do art. 268 combinado com art. 273, n. 2, do Codigo Penal, 

estando o crime provado e havendo sido aggravado com o concurso da 

circumstancia prevista no art. 41, § 3.º, do mesmo 

codigo........................................................................pags. 428 a 430 

N.º 90 — Applicação do codigo Penal da Armada de 1891, legislação 

subsidiaria dos artigos de guerra. Improcedencia do pedido de revisão da 

sentença condemnatoria do Supremo Tribunal Militar, julgando o 

peticionario incurso no gráo minimo do art. 166 do citado 

codigo........................................................................pags. 430 a 432 

N.º 91 — Applicação do Codigo Penal da Armada de 1891. Improcedencia 

do pedido de revisão da sentença condemnatoria proferida de 

conformidade com o mesmo codigo ...............................pags. 432 a 433 

N.º 92 — Procedencia do pedido de revisão. Nullidade do julgamento pela 

irregularidade das respostas do jury aos quesitos que lhe foram 

propostos. É o réo mandado a novo Jury ........................pags. 433 a 434 

N.º 93 — Conhece-se de novo pedido de revisão, embora verse sobre o 

mesmo assumpto do primeiro já indeferido pelo tribunal. É confirmada a 

sentença que condemnou o réo á pena de galés perpetuas, visto não se 

achar provado que fosse maior de 60 annos ao tempo da condemnação; 

não bastando para prova da idade a simples declaração feita ao ser 

interrogado perante o jury. Salvo o direito de pedir á auctoridade 

competente a conversão da pena, si já não houver sido convertida nos 

termos da lei ..............................................................pags. 434 a 435 

N.º 94 — Não se toma conhecimento do recurso, por não estar a petição 

assignada pelo recorrente, nem por outrem a seu rogo, ou como seu 

representante, e nem por qualquer do povo com o seu proprio nome, mas 

sim por terceiro, desconhecido, que serve-se do nome do 

recorrente.................................... ..............................pags. 435 a 436 
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N.º 95 — É inconstitucional a lei do Estado que, contra o disposto no art. 

407, § 2.º n. 1, do Codigo Penal, admitte acção publica no crime de furto; 

e assim tendo-se procedido na especie dos autos, é annullado em revisão 

o processo instaurado por denuncia do promotor publico ..pags. 437 a 442 

N.º 96 — É annullada a sentença recorrida e mandados os réos a novo 

julgamento no juizo competente, si não estiver prescripta a acção 

criminal, porquanto, tendo sido condemnados pelo Tribunal Correccional 

como incursos no art. 187 do Codigo Penal, é manifesta a incompetencia 

do mesmo tribunal para julgar o crime de que se trata, estando em 

execução no respectivo Estado a lei local que commetteu o julgamento 

aos juizes de direito das comarcas com appellação para a Relação, regra 

processual que se applica aos factos preteritos ................pags. 442 a 443 

N.º 97 — Não se toma conhecimento do recurso de revisão, por não estar 

a petição inicial assignada pelo réo recorrente, nem por outrem a seu rogo 

ou como seu representante, e nem por qualquer do povo, com seu proprio 

nome e sim por terceiro, desconhecido, que serve do nome do 

réo.............................................. ..............................pags. 444 a 445 

N.º 98 — Não se toma conhecimento do recurso de revisão quando a 

petição inicial não está assignada pelo recorrente, por outrem a seu rogo 

ou por quem legitimamente o represente, e nem por qualquer do povo, 

com o seu próprio nome, mas sim por terceiro desconhecido que para 

esse fim serve-se do nome do réo .................................pags. 445 a 447 

N.º 99 — Procedencia do pedido de revisão. Nullidade do julgamento por 

preterição de formalidade substancial; contradição e irregularidade dos 

quesitos e respostas a elles dadas, em vista do que consta dos 

autos.......................................... ...............................pags. 447 a 449 

N.º 100 — É annullada a sentença condemnatoria, e mandado o 

recorrente a novo julgamento, por não tarem sido guardadas as 

formalidades legaes, comprehendendo os quesitos englobadamente 
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diversos co-réos, e não contendo o essencial, isto é: si o recorrente é 

responsável pelo facto de que fôra accusado ...................pags. 449 a 450 

N.º 101 — Dá-se provimento ao recurso, mandando que fique o processo 

do recorrente em perpetuo silencio, visto serem-lhe applicaveis todas as 

vantagens da amnistia concedida pelo decreto de 5 de setembro de 

189............................................ ...............................pags. 450 a 451 

N.º 102 — Improcedencia do recurso de revisão, sendo confirmada a 

sentença proferida pelo Supremo Tribunal Militar. Applicação do Codigo 

Penal da Armada de 1891....................................................... pag. 452 

N.º 103 —Toma-se conhecimento-do pedido de revisão, sendo o ultimo 

julgamento constante dos autos proferido pelo antigo Supremo Tribunal 

de Justiça, em gráo de revista; e, reformada a sentença condemna-toria, 

por ser contraria á evidencia dos autos, é o peticionario 

absolvido............................... ....................................pags. 453 a 454 

N.º 104 — Revisão de sentença, condemnatoria em processo de 

contravenção. É confirmada a sentença proferida contra o peticionario; 

julgado incurso no gráo médio do art. 369 do Codigo Penal, por ser 

conforme a direito e a prova dos autos...........................pags. 454 a 455 

N.º 105 — Tomando-se, como preliminar, conhecimento do pedido de 

revisão, embora se trate de contravenção, julga-se improcedente o 

recurso, sendo confirmada a sentença recorrida ........................ pag. 456 

N.º 106 — Não se toma conhecimento da petição de revisão por não estar 

devidamente assignada pelo réo ou alguém por elle, a seu pedido, ou 

como seu representante, e nem por qualquer pessoa do 

povo...................................................... ..................... pag. 456 a 457 

N.º 107 — É confirmada a sentença condemnatoria, em vista das provas 

dos autos e improcedencia das nullidades arguidas: falta de intimação de 

testemunhas não arroladas no libello, para virem depor perante o jury; 
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não terem sido inquiridas no plenario as testemunhas da defesa, que alias 

foram intimadas e compareceram; e ter sido acceito o conselho composto 

para julgamento anterior, independente de nova chamada para verificação 

do numero de jurados presentes; estando, demais, provado não ter 

havido communicação de pessoas estranhas com os jurados do 

conselho..................................... ...............................pags. 457 a 458 

N.º 108 — Não se toma conhecimento do recurso de revisão, porque, 

tanto a petição inicial, como a de desistencia do recurso e a de embargos 

e reconsideração da mesma desistencia, não estão assignadas pelo réo, 

nem por outrem a seu rogo, ou como seu representante, e nem por 

qualquer pessoa do povo com o seu proprio nome, e sim por terceiro, 

desconhecido, que serve-se do nome do 

réo................................................ ............................pags. 459 a 460 

N.º 109 — É reformada a sentença do Supremo Tribunal Militar que 

condemnou o impetrante á pena, já cumprida, de um mez de prisão em 

fortaleza, visto ser contraria á evidencia dos autos; restabelecida a 

sentença do Conselho de Guerra, é o mesmo impetrante 

absolvido.................................. .................................pags. 460 a 461 

N.º 110 — É reformada a sentença, para ser imposta ao réo a pena legal, 

visto que, tomada a decisão do jury por maioria inferior a doas terços de 

votos, com relação ao elemento moral de intencionalidade do crime de 

que se trata (art. 193 do Codigo Criminal), não podia ser imposta a pena 

maxima do citado artigo, e sim a do gráo médio, sem embargo das 

respostas dadas aos quesitos sobre circumstancias, affirmando por 10 

votos a existência de uma aggravante e negando por unanimidade a de 

attenuantes ................................................................pags. 461 a 463 

N.º 111 —Não se toma conhecimento do recurso de revisão por não estar 

a petição inicial assignada pelo recorrente, nem por outrem a seu rogo ou 

como seu representante, e nem por qualquer do povo com o seu proprio 
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nome; e só por terceiro, desconhecido, que serve-se do nome do 

réo...................................... ......................................pags. 463 a 464 

N.º 112 — Tomando-se conhecimento do pedido de revisão da sentença 

condemnatoria proferida contra o recorrente pelo Supremo Tribunal 

Militar, é confirmada a mesma sentença pelos seus 

fundamentos........................... ...................................pags. 465 a 467 

N.º 113 — Não se toma conhecimento do pedido de revisão por não estar 

assignado pelo réo, por outrem a seu rogo ou como seu representante, 

nem por qualquer do povo com a proprio nome, e sim por terceiro, 

desconhecido, que serve-se do nome do réo .................... pag. 467 a 468 

N.º 114 — Não se toma conhecimento do recurso de revisão, por não 

estar devidamente instruido com os documentos necessarios, ainda depois 

de intimado o impetrante para que preenchesse essa falta . pag. 468 a 469 

N.º 115 — É negado provimento ao recurso de revisão criminal intentado 

para o effeito de rehabilitação do recorrente, porquanto, devendo ser esta 

declarada somente quando novas provas tenham vindo demonstrar com 

evidencia a innocencia do condemnado e o consequente erro da 

condemnação, não se mostra como que de novo consta dos autos, que 

hajam sido satisfeitas taes condições .............................pags. 469 a 474 

N.º 116 — Julga-se prejudicado o pedido de revisão, estando o requerente 

solto, por ter já cumprido a pena a que foi 

condemnado................................................ ...............pags. 474 a 475 

N.º 117 — É confirmada a sentença quanto ao primeiro recorrente, por 

não haver nullidade no processo, achar-se provado o crime e ser legal a 

pena imposta; reformada quanto ao segundo somente para reduzir a pena 

de 35 annos de prisão a 30, na forma da lei.....................pags. 475 a 476 

N.º 118 — É negado provimento ao recurso de revisão e confirmada a 

sentença que condemnou o réo á pena do art. 294, § 2.º, do Codigo 
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Penal, gráo médio, vistos os autos. Pelas primeiras respostas do jury aos 

quesitos propostos foi affirmada uma circunstancia aggravante 

(superioridade em armas) e outra attenuante (provocação e aggressão 

anterior). Pelas segundas, dadas em virtude de despacho do juiz, 

mandando responder de modo regular e completo ao 1.º quesito, sobre o 

facto principal, foi mais reconhecida a circumstancia attenuante do § 9.º 

do art. 42 do citado codigo, que não foi tomada em consideração na 

sentença, porque só tinha o jury, da segunda vez, de rectificar a resposta 

dada ao 1.º quesito .....................................................pags. 476 a 477 

N.º 119 — Tomando-se, como preliminar, conhecimento do pedido de 

revisão, embora se trate de pequena pena imposta pela junta 

correccional, porque ás proprias contravenções é cabido semelhante 

recurso, nega-se-lhe provimento porque, estando cumprida a pena em 

nada aproveitaria ao recorrente a annullação do processo pelas 

irregularidades allegadas; e da revisão não poderia advir a rehabilitação, 

por não ter sido provada e nem ao menos allegada a innocencia do con-

demnado....................................................................pags. 477 a 479 

N.º 120 — É reformada a sentença para ser applicada ao réo, pelo crime 

de homicidio que commetteu sob o dominio do antigo Codigo Criminal, a 

pena do art. 193, gráo médio, do mesmo codigo, vista ser menos rigorosa 

que a do codigo actual, de conformidade com o que está por este disposto 

no art. 3 ....................................................................pags. 479 a 480 

N.º 121 — É julgado nullo todo o processo por inobservancia de 

disposições legaes, tanto na formação da culpa como no 

julgamento.................................... .............................pags. 481 a 483 

N.º 122 — É confirmada a sentença que condemnou o réo á pena de 30 

annos de prisão, pelo crime de homicidio por elle e outros perpetrado 

contra a pessoa do juiz de direito da comarca de S. Francisco, em Minas 

Geraes. — Condemnados os réos por crimes de homicidio, incendio, roubo 

e damno, obtiveram do Tribunal da Relação, por meio de habeas-corpus, 
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annullação do processo, com o fundamento de se tratar do crime principal 

de sedição sendo os outros connexos, e ser incompetente o foro da culpa 

para o processo e julgamento. Na nullidade assim julgada é baseado o 

recurso de revisão, que não procede porque não se dão as condições 

precisas para o crime de sedição; e, quando se dessem, não seria nullo o 

processo, porque a competencia do foro da culpa, qualquer que seja o 

crime, prevalece, desde que ao tempo do processo tem cessado a sedição. 

— Intelligencia dos arts. 93 da lei de 3 de dezembro de 1811, e 243 do 

regulamento n. 120, de 1842........................................pags. 483 a 488 

N.º 123 — Não se toma conhecimento do recurso de revisão por não estar 

a petição devidamente assignada, salvo o direito da parle de interpol-o de 

novo e em fórma regular ..............................................pags. 488 a 489 

N.º 124 — E negado provimento ao recurso de revisão porque o processo 

esta regular, o crime provado, bem como a sua autoria e a pena imposta 

é a legal.....................................................................pags. 489 a 490 

N.º 125 — É confirmada a sentença recorrida, porquanto o crime e sua 

autoria estão plenamente provados; não ha nullidade no processo 

summario ou no plenario, e a pena imposta é a legal ................. pag. 490 

N.º 126 — Não passando a preliminar proposta, de não se tomar 

conhecimento da revisão, por não constar achar-se presa a recorrente, 

condemnada por crime de injurias verbaes, visto não haver disposição 

legal que faça depender dessa condição o recurso interposto, é reformada 

a sentença e absolvida a recorrente, porque, se é deficiente a prova da 

accusação e da defesa, dos autos resulta conhecer-se que houve injurias 

reciprocas, da parte do queixoso e da ré, caso em que se dá 

compensação, obstando a condemnação.........................pags. 491 a 494 

N.º 127 — É julgada improcedente a revisão impetrada da sentença 

condemnatoria proferida pelo Supremo Tribunal Militar, visto se achar 

provado o crime ate por confissão do recorrente, embora o quizesse 
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justificar, explicando-o com pretextos que não tratou de provar e nem são 

acreditaveis, em vista dos autos....................................pags. 494 a 495 

N.º 128 — Não passando as preliminares propostas, de se não conhecer 

da revisão por não competir ao Supremo Tribunal Federal tomar 

conhecimento de revisão de sentença proferida pelo Supremo Tribunal 

Militar e é por não se tratar de sentença que houvesse passado em 

julgado, visto que é expressamente facultada pela lei a revisão na especie 

dos autos e pelo que delles consta não procedendo a segunda preliminar, 

é confirmada a decisão recorrida por ser conforme á direito e á prova dos 

autos.........................................................................pags. 495 a 497 

N.º 129 — É confirmada a sentença condemnatoria, visto já ter sido 

substituida a pena de galés, que foi imposta pela de prisão simples; não 

ser a condemnação contraria á evidencia da prova constante dos autos e 

nem ter havido preterição de fórmulas substancias do 

processo................................. ............................................. pag. 497 

N.º 130 — É confirmada a sentença condemnatoria, por quanto nenhuma 

das hypotheses em que por lei é concebida a revisão aqui se verifica. Não 

constando dos autos a conversão da pena infligida ao réo, nem a guia 

para o cumprimento da pena convertida na Penitenciaria de S. Paulo, 

manda-se que o juiz da execução proceda na fórma do seu regimento 

para que o condemnado entre effectivamente no cumprimento da pena de 

prisão cellular ou da substitutiva decretada por lei ...........pags. 497 a 503 

N.º 131 — Applicação do Codigo Penal da Armada de 5 de novembro de 

1890. Não se vencendo a preliminar de só competir ao Supremo Tribunal 

Militar a revisão dos julgamentos por elle proferidos, é reformada a 

sentença do mesmo Tribunal, para ser imposta ao recorrente a pena de 

prisão simples por um anno e dous mezes, gráo minimo do art. 166, 

combinado com o art. 43 do citado 

codigo........................................................................pags. 503 a 504 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

640

N.º 132 — É confirmada a sentença que condemnou o recorrente á pena 

do gráo médio do art. 193 do Codigo Criminal, visto se achar plenamente 

provado o crime pelo qual foi condemnado, bem como a sua autoria; 

haver sido a sentença proferida de conformidade com a lei e não ter o 

recorrente provado facto ou circumstancia que justifique o pedido que faz 

de applicação da pena no gráo minimo................... ........pags. 504 a 505 

N.º 133 — É julgada improcedente a revisão requerida, porquanto, não 

provou o recorrente que a sentença fosse contraria ao direito expresso ou 

á evidencia dos autos; nulla por defeito de fórmulas substanciaes ou 

destruida por provas novas, que fossem exhibidas................. .... pag. 506 

N.º 134 — É confirmada a sentença que condemnou o réo como incurso 

no gráo maximo do art. 319, § 2.º do Codigo Penal, por crime de injurias 

escriptas contra particular, visto ser competente o juiz districlal que a 

proferiu em 1.ª instancia para o preparo e julgamento dos processos dos 

crimes em que os réos se livram soltos, com appelação voluntaria para o 

juiz da comarca; não ser a condemnação contraria á evidencia dos autos e 

haver sido imposta a pena legal. — A disposição do art. 23, § 1.º do 

Codigo Penal tem applicação quando o dono da typographia é 

condemnado em virtude de sua responsabilidade solidaria (art. 22), mas 

hão quando é condemnado como auctor do escripto 

injurioso.....................................................................pags. 506 a 509 

N.º 135 — É confirmada a sentença condemnatoria, visto não se ter dado 

no processo preterição de formalidades substanciaes, e ser a 

condemnação conforme a prova dos autos......................pags. 509 a 510 

N.º 136 — É confirmada a sentença condemnatoria proferida contra os 

impetrantes de revisão, visto não serem procedentes as arguidas 

nullidades do processo e achar-se provado o crime por que foram 

condemnados .............................................................pags. 510 a 511 
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N.º 137 — É confirmada a sentença que condemnou o recorrente á pena 

do grãráo médio do art. 294, § 2.º do Codigo Penal, de conformidade com 

as decisões do Jury e resposta affirmativa dada ao quesito de defesa 

formulada nos termos do art. 27, § 4.º, do dito Codigo quanto á 

“privação”, e não “perturbação” de sentidos e intelligencia do réo no acto 

de commetter o crime..................................................pags. 512 a 513 

N.º 138 — Como preliminar, tomando-se conhecimento do pedido de 

revisão de sentença condemnatoria proferida pelo Supremo Tribunal 

Militar, é reformada a mesma sentença, para ser imposta a pena legal, 

que é a do gráo médio do art. 1.º, § 2.º, da lei n. 631 de 18 de setembro 

de 1851, pelo facto de haver o impetrante procurado seduzir praças para 

se levantarem contra o Governo....................................pags. 513 a 514 

N.º 139 — É reformada a sentença para ser imposta ao réo a pena legal, 

que é a do gráo médio do § 1.º do art. 294 do Codigo Penal; por quanto, 

não tendo sido reconhecida qualquer outra circumstancia aggravante, 

além da de emboscada, e sendo esta elemento constitutivo do crime de 

homicidio de que se trata, não pode por si só aggravar o crime e a pena, 

que, em falta de circumstancias attenuantes, deve ser imposta no gráo 

médio do citado artigo........................................... ......pags. 514 a 516 

N.º 140 — Tomando-se, como preliminar, conhecimento do pedido de 

revisão, embora se trate de pena correspondente ao crime de injuria 

verbal e não tenha sido ainda a pena posta em execução, é confirmada a 

sentença condemnatoria, por ser conforme a direito e a prova dos 

autos................................................ .........................pags. 516 a 518 

N.º 141 — É negado provimento ao recurso interposto das sentenças que 

impuzeram ao recorrente, em dous processos crimes, a pena do gráo 

médio do art. 193 do Codigo Criminal, de 1830, vista a improcedencia dos 

motivos adegados contra as mesmas sentenças. Comquanto fossem o juiz 

e o tribunal que julgaram os processos incompetentes para a reforma das 

sentenças, já em plena execução, a pretexto de observancia do disposto 
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no paragrapho unico do art. 3.º do Codigo Penal, pois que a revisão dos 

processos crimes só compete ao Supremo Tribunal Federal, deixa este, na 

forma da lei, de infirmar taes decisões no intuito de não aggravar a pena 

que cumpre o recorrente ..............................................pags. 518 a 519 

N.º 142 — É confirmada a sentença condemnatoria proferida contra o 

peticionario por ser conforme á direito e á prova dos 

autos..................................... ....................................pags. 520 a 521 

N.º 143 — É confirmada a sentença que impoz ao recorrente a pena do 

gráo maximo do art. 193, combinado com o art. 45 do Codigo Criminal de 

1830, visto que, contra a allegação de não ter sido tomada por termo a 

appellação interposta, ha prova nos autos, e não se deu no processo e 

julgamento preterição de formalidades substanciaes .................. pag. 522 

N.º 144 — É negado provimento ao recurso e confirmada a sentença 

condemnatoria recorrida, em vista do que consta dos autos ........ pag. 523 

N.º 145 — Conhecendo-se do recurso de revisão interposto da sentença 

condemnatoria proferida pelo Supremo Tribunal Militar, é a mesma 

sentença reformada e absolvido o recorrente de conformidade com a 

decisão do conselho de guerra; visto não estar provado o crime de que é 

accusado o recorrente. Condições constitutivas do crime de 

peculato.....................................................................pags. 523 a 525 

N.º 146 — Como preliminar, tomando-se conhecimento do pedido de 

revisão, posto que se trate de sentença condemnatoria proferida em junta 

Correccional, é confirmada a mesma sentença porque não procedem as 

nullidades arguidas pelo peticionario ..............................pags. 525 a 526 

N.º 147 — É julgada procedente a revisão e annullado o processo desde o 

termo de juramento ou affirmação da queixa, porquanto em vez de ser 

prestado em audiencia e na presença do juiz processante, foi na ausencia 

d’este, tomado por termo no cartorio do escrivão: o que constitue 
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nullidade insanavel, por preterição de uma solemnidade essencial de 

ordem publica.............................................................pags. 526 a 527 

N.º 148 — É reformada a sentença condemnatoria, para ser imposta ao 

réo a pena legal, de conformidade com as disposições da lei processual do 

Estado de Minas Geraes, e em vista das respostas dadas pelo jury aos 

quesitos que lhe foram propostos ..................................pags. 527 a 528 

N.º 149 — Não é cabido o recurso de revisão não havendo sentença 

condemnatoria proferida definitivamente em juizo criminal ......... pag. 529 

N.º 150 — Tomando-se conhecimento do pedido de revisão, porque o 

perdão com que foi agraciado o impetrante não prejudica a mesma 

revisão, attento o fim a que se propõe, é confirmada, pelo que consta dos 

autos, a sentença condemnatoria proferida pelo tribunal competente, em 

provimento da appellação interposta da decisão da Junta Correccional, 

que absolveu o réo da accusação que lhe foi intentada, como incurso no 

art. 303 do Codigo Penal. — A appellação, devolvendo ao Tribunal 

Superior o inteiro conhecimento da causa, dá-lhe o direito de conhecer, 

não só da validade do processo, como do merecimento da sentença 

appellada; não sendo applicavel ao caso o argumento, por analogia, 

deduzido do art. 130, n. 2, do decreto n. 1030, porque diz este respeito 

somente á appellação das decisões do Jury e não á que é regida por 

disposição especial e expressa, qual a do art. 74 do mesmo 

decreto................................ ......................................pags. 529 a 532 

N.º 151 — E confirmada a sentença condemnatoria proferida contra o 

recorrente, visto se acuar evidentemente provado o crime, ser legal a 

pena imposta e não prevalecerem as nullidades arguidas, quer em relação 

aos quesitos propostos, quer ás respostas a elles dadas pelo 

jury.......................................... .................................pags. 532 a 533 

N.º 152 — É reformada a sentença para ser imposta ao recorrente a 

pena legal que é estabelecida no Codigo Criminal de 1830, visto ter 



A Revisão dos Processos Penaes segundo a Doutrina, a Jurisprudência e a Legislação 
Comparada 

 

 
 

644

sido o crime commettido em janeiro de 1890, antes de promulgado o 

codigo Penal, e quando ainda vigorava o anterior, cuja pena, no gráo 

médio do art. 193, é muito mais branda que a do art. 294, § 2.º, do 

Codigo actual...................................................... pags. 533 a 534 

N.º 153 — É provido o recurso de revisão e annullada a sentença 

recorrida, para que vá a causa a novo julgamento, attenta a flagrante 

contradicção das respostas do jury aos quesitos da 

defeza.......................................... .............................pags. 535 e 536 

N.º 154 — É confirmada a sentença que condemnou o réo á pena de 9 

annos e 11 mezes de prisão cellular e adotar as offendidas, por ser 

inteiramente conforme a direito e a prova dos autos .................. pag. 536 

N.º 155 — É confirmada a sentença condemnatoria proferida contra o 

recorrente, visto não serem procedentes as nullidades do processo 

arguidas e constantes do presente accordão; ter sido bem classificado o 

facto criminoso, e não ser a decisão do jury contraria á evidencia dos 

autos....................................... ..................................pags. 537 e 538 

N.º 156 — É confirmada a sentença que condemnou o recorrente, incurso 

em um dos artigos de guerra, a pena do art. 166 do Cod. Penal da 

Armada de 1891, visto não ser a condemnação contraria á evidencia dos 

autos e ser legal a pena imposta ...................................pags. 538 e 539 

N.º 157 — É julgada improcedente a revisão interposta pelo recorrente, 

ora fallecido, por ser a decisão do Supremo Tribunal Militar, que o 

condemnou como incurso em um dos artigos de guerra, conforme o direito 

e a plena prova dos autos.............................................pags. 539 e 540 

N.º 158 — Tomando-se conhecimento do pedido de revisão de sentença 

condemnatoria proferida pelo Supremo Tribunal Militar, é confirmada a 

mesma sentença, visto não ser contraria á evidencia dos autos e ser legal 

a pena imposta ...........................................................pags. 540 e 541 
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N.º 159 — Tomando-se conhecimento do pedido de revisão de sentença 

condemnatoria proferida pelo Suprepremo Tribunal Militar, e tendo-se por 

competente o foro a que respondeu o peticionario, é confirmada a mesma 

sentença, computando-se no tempo da pena imposta o da prisão 

preventiva. — A constituição não revogou implicita ou explicitamente as 

leis que attribuem á junsdicção militar o conhecimento dos crimes 

communs quando mixtos, isto é, quando praticados por militar contra 

militar. — Por effeito da egualdade prescripta na Constituição, computa-se 

na execução das sentenças condemnatorias proferidas pelos tribunaes 

militares, o tempo da prisão preventiva dos 

sentenciados...............................................................pags. 541 a 543 

N.º 160 — É annullado o processo, na parte relativa ao julgamento, em 

que foi condemnado o recorrente como incurso no gráo médio do art. 294, 

§ 2.º do Codigo Penal, porquanto, contra a lei, funecionou no segundo 

julgamento, como juiz de facto, um jurado que interveio no primeiro e 

cujo nome não consta do edital de convocação; decrescendo que não 

foram igualmente observadas as formalidades substaneiaes do processo 

criminal prescriptas nos arts. 217 e 218, ns. 10 a 12 da lei estadoal que 

deu organisação á justiça no Estado do Ceará, e cuja preterição determina 

a nullidade do feito............................................... .......pags. 543 a 545 

N.º 161 — Não toma o tribunal conhecimento do pedido de revisão, por 

não ser caso della, desde que não ha sentença condemnatoria proferida 

contra o recorrente, aliás absolvido pela decisão de que recorre. — Não 

podem ser objecto de recurso os fundamentos do Accordão recorrido; 

sejam quaes forem, não importam condemnação que se é imposta na 

parte decisoria ou dispositiva da sentença, e não na expositiva ou 

explicativa..................................................................pags. 545 e 546 

N.º 162 — É reformada a sentença do Supremo Tribunal Militar, que 

condemnou o recorrente á pena do gráo maximo do art. 294, § 1.º, 

combinado com o § 16 do art. 39 do Codigo Penal, subsidiario dos artigos 
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de guerra, e § 6.º do art. 1.º da lei de 18 de setembro de 1851, afim de 

ser imposta a pena do gráo médio do citado artigo, visto que a única 

circumstancia aggravante reconhecida contra o recorrente, sendo 

elemento constitutivo do crime de que se trata, não póde influir na 

aggravação da pena ....................................................pags. 546 e 547 

N.º 163 — É confirmada a sentença proferida de accordo com as decisões 

do jury do termo do Lageado, no Rio Grande do Sul, e sustentada em gráo 

de appellação, pela qual foram os réos condemnados como incursos no 

maximo do art. 359 do Codigo Penal, tendo sido obsrvado no julgamento 

o processo estabelecido pela organisação judiciaria estadoal, que reduziu 

a 15 o numero dos jurados que compõem o Conselho e a 5 o dos juizes 

sorteados para a causa, abolindo o escrutinio secreto e as recusações —

visto não estarem provadas as nullidades arguidas contra a regularidade 

do processo e do julgamento ........................................pags. 547 a 548 

N.º 164 — É confirmada a sentença que condemnou o recorrente á pena 

do art. 294, § 1.º do Codigo Penal, visto ser conforme a prova dos autos, 

não haver nullidade no processo e ser legal a pena 

imposta...................................... ...............................pags. 549 a 550 

N.º 165 — É confirmada a sentença que condemnou o réo pelo crime de 

lenocinio á pena do gráo médio do art. 278 do Codigo Penal, visto se 

achar plenamente provado o facto criminoso e ser legal a pena imposta. 

— Intelligencia do citado art. 278 do Codigo Penal. ..........pags. 550 a 553 

N.º 166 — É confirmada a sentença condemnatoria proferida contra o 

requerente, porquanto, estão plenamente provados o facto criminoso e a 

culpa do accusado; não ha nullidade no processo e é legal a pena 

imposta......................................... ...................................... pag. 554 

N.º 167 — É negada a pedida revisão, porquanto, não se mostra ser a 

sentença condemnatoria contraria á evidencia dos autos; e não procede a 

allegada nullidade do feito por falta de curador ao recorrente, porque não 
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se prova que fosse menor de 21 annos quando commetteu o crime de que 

foi accusado. — O Jury em suas respostas não reconheceu a menoridade; 

antes, por unanimidade, negou toda e qualquer circumstancia attenuante 

em favor do réo........................................... ......................... pag. 555 

N.º 168 — É confirmada a sentença que condemnou o requerente á pena 

legal, por haver, excedendo os limites das funcções do seu cargo de juiz 

de direito da comarca do Rio Grande, ordenado a soltura por habeas-

corpus e mandado pôr termo ao processo de um réo pronunciado por 

crime de defloramento de uma menor miseravel, já estando a pronuncia 

confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça...................pags. 557 a 559 

N.º 169 — É provido o recurso e annullado o julgamento em que foram os 

recorrentes condemnados, afim de ser a causa submettida a novo jury, 

sendo os quesitos sobre cada um dos factos articulados perfeitamente 

discriminados, facilitando assim as respostas dos jurados a cada um delles 

e poder ser applicada aos delinquentes a pena legal, no caso de ser 

reconhecida a sua criminalidade................................... .pags. 559 a 561 

N.º 170 — É reformada a sentença que condemnou dous dos 

peticionarios, official de justiça e sollicitador, como incursos no art. 214 do 

Codigo Penal, para ser-lhes imposta a pena legal, que é a do gráo médio 

do art. 219 do mesmo Codigo, pelo facto de haverem exigido dinheiro do 

3.º impetrante, para deixar de ser cumprido um mandado de prisão de 

que falsamente se diziam portadores; sendo absolvido o que deu o 

dinheiro, condemnado como peitante, por não ser criminoso e antes 

victima do crime de concussão commettido pelos co-

réos...........................................................................pags. 561 a 563 


