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Ementa: Processual penal - revisão criminal - condenação - crimes de lesão corporal 
leve, maus tratos e atentado violento ao pudor contra cinco filhos menores do requerente 
- contrariedade às provas dos autos - pena - dosimetria - inobservância da atenuante 
relativa a violenta emoção - art. 65, inc. III, letra "c", do CP, em relação aos crimes de 
maus tratos e lesão corporal - produção de novas provas testemunhais - impossibilidade 
- revisão improcedente. 1. A contrariedade à evidência dos autos, em sede revisional, 
ocorre quando a sentença não se apóia em nenhuma prova existente no processo, que se 
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido proferida em aberta 
afronta a tais elementos do processo. O instituto revisional não se confunde com recurso 
(CPP, art. 621). A diferença implica tratamento próprio. Não basta rever a sentença 
condenatória. Impõe-se demonstrar as hipóteses dos incisos I, II e III, que limitam a 
causa de pedir e, em consequência, o pedido, o que não se vê, in casu. Pela leitura do 
venerando Acórdão da 3ª Câmara Criminal Isolada, conclui-se, sem esforço, pela sua 
total e absoluta consonância com as provas constantes dos autos do processo, 
encontrando-se a decisão robustamente fundamentada e harmonizada com todo o 
suporte probatório nos mesmos carreado, eis que cita o referido decisum, entre outras 
provas, inclusive testemunhais, o resultado dos laudos periciais que atestam não só as 
lesões corporais produzidas nas duas vítimas, como também a prática de ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal em outras três vítimas, todas menores e filhos do 
requerente. 2. O quantum elevado da pena aplicada deveu-se ao fato de terem sido cinco 
as vítimas, todas menores e filhas do condenado, duas delas, vítimas dos crimes de 
maus tratos e lesões corporais, em concurso material, e outras três, do hediondo crime 
de atentado violento ao pudor, tendo a relatora, Desa. Terezinha Martins da Fonseca, 
bem como o prolator do voto vista, Des. Milton Augusto de Brito Nobre, se utilizado 
para definir a pena aplicada, de forma absolutamente escorreita, de todos os critérios 
regidos pelo art. 68 do Código Penal, respeitado seu poder discricionário, restando 
plenamente demonstrada a coerência das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, 
explanadas pelos eminentes Desembargadores. 3. No que pertine a pretendida atenuante 
da violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, tratada no art. 65, inc. III, 
alínea "c", do Código Penal, em relação aos crimes de maus tratos e lesões corporais, 
em razão da separação do requerente com a sua esposa, afigura-se a mesma 
completamente despicienda, eis que não demonstrado qualquer dos requisitos da 
"violenta emoção", até porque a vítima não foi a esposa do requerente, e sim dois de 
seus filhos, pobres crianças, as quais, de maneira alguma, praticaram qualquer ato 
injusto que pudesse provocar a tal violenta emoção no requerente. 4. Quanto às supostas 
"novas provas", sabe-se que a revisão criminal não admite fase instrutória. Se aparecem 
novas provas, após a condenação (artigo 621, III do Código de Processo Penal), deve-se 
proceder a justificação judicial (artigos 861 a 866 do Código de Processo Civil). O 
processo deve ser feito no juízo da condenação, com a participação do Ministério 
Público. Ação revisional improcedente. Decisão unânime. 
A TURMA, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO 
CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. CÂM. CRIM. REUNIDAS. 
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