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I~ECURSO ESPECIAL NQ 32.745-7-ACRE (REG. 93.5866-5) 
RELATOR' MINISTRO JOSÉ CANDIDO 
RECORRENTE' MINISTÉRIO PúBLICO 00 ESTADO DO ACRE 
RECORRIDOS' DARLY ALVES DA SILVA 

DARCI ALVES PEREIRA 
ADVOGADOS' RUBENS LOPES TORRES E OUTROS 

EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JúRI. HIPóTe:SE 'M QUE O ACERVO 
PROBATóRIO LEVA A DUAS VERSõES CONFLITANTES SOBRE A POSIC~O DO 
RÉU NA OCORRêNCIA DELITUOSA. 
Recurso COM f'undamento nas letras i\. € 
const ituciona1.. Alegada oTensa ao art. 593. 
~, do Código de Processo Penal~ 

J:.. do 
inciso 

permissivo 
111. letra 

SE'-.:' ia. prova dos 'Autos autor i za o r-econhec i mente de duas versões 
sobr~ o (:1" ime= unia Tl..tndada na palavra do co-réu .. negando aSila 
partlclpa~io~ e ia. outra extra(da de parte da prova testemunhal, 
que lhe atribuiu culpa solidiria .. n~o ~ proibido ao Conselho de 
Sentença optar pOr uma das versões em confronto. To Gil'lI, os 
membros do .Jüri preTeriram a tese nlais segura, pOrq'l€ vazada em 
parte da prova testemunhal. qlJando reconheceram que o recorrido 
era co-autor do crime de homicídio. 
Conse~ijentemente. a determinaç:ão de novo julganumto. por parte 
do Tribunal a 9119, por entender que a decisão dos jurados f'ol 
man i f'estament e contrár i êi\ à prova dos autos. ofendeu ao art. 
593. inc. 111. do Cddigo de Processo Penal. o que merece reparo 
através do espeCial. A JIJrisprlJdênci:a da SIJPrenla Corte já 
consagrou o entendimento de que .:\ opç:ão. por lJ.ma das versões 
fluentes da prova. não enseja nulidade do jUlgamento. 
Recurso conhecido e provido para ref'ormar a decisão do Tribunal 
de Justiç:a. e manter a condena,io pelo Tribunal do J~ri. 

ACóRDÃO 

Vistos. relatados e discutidos estes autos. acordam os Ministros 
da Bexta Turma do Superior TI" i blJ.nal de JIJst iça. por lJ.nanimidade. 
conhecer do 1'·eCIJL'·SO pelas aI íneas Na" e N e " do permissivo 
constitucional e ref'orma.r a decisão do Tribunal de Justiça do Acre. e 
manter· <:\ (:ondenação pref'erida pelo T."ibunal do Jüri da Comar·ca de 
XaPlJr i contra o t"élJ Darly Alves da Silv<.o\. ora t'·ecorrido. ni:\ 
conf'ormídad~? dos votos f:? notas t:aqlJigráf'icas constantes dos autos. 
Votaram com () l~elatDr os Ministros Vicente Cernicchiaro. Adhemar 
Maciel e Anselmo Santia90_ Ausente. por motivo ,Iustif'icado .. (:) Sr. 
Ministro Pedro Acioli .. 
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Bras(lia. 23 de março de 1993. 

A ' 1,;;;<c j , tlL~1,J;4c 
I, NIS O JOSÉ! CÂNDIDO 

'-----' 

(data do julgamento) 

- Presidente e Relater 
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O SR. 

R E L A T ó R I O 

MINISTRO JOSá CANDIDOI o Procurador-

Geral do Ministério Público do Estado do Acre ingre$sou. 

nesta Corte. COM o Agravo de InstruMento ng 30127-2/AC .. 

contra despacho do i lustre D.seMbargador Pres i dente do 

Tribunal d" Justlç:a do Estado .. que inadmitiu recursO 

especial mani-Fest:ado contra a decisão da Corte .. que" em 

apelação criminal. mandou a novo julgamento Darly Alvilrs 

da Silva. condenado par decisão da Júri Popular na 

COMarca de Xapu,.. i o ju ízo de adm i 55 i b i 1 i dade entendeu 

que a pretensioo ministRrial envolvia reapreciaç:ão de 

prova .. incabível no recurso especial. 

Ouvido o Ministério Público Federal. em Parecer. 

de .fls .. 526/528. a seu ilustre represent ant e. 

Sub procurador Wagner Natal Batista ... OP i nou pelo 

i.provimento do agravo. 

Ao estudar a processo. entendi que era 

indispensável jUlgar o recurso especial. seM necessidade 

de sub i r os autos da aç:ão pr i nc i pa I... desde que est ava. 

reSUMido à. cont:rariedade de lei .f"ederal e ao d i '$senso 

pretor i ano. Ass i M convenc i do. determ i ne i a autuação do 

agravo COMO recurso especial ... e mandei que ~osse incluído 
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254. § 29. do RISTJ. 

No apal0 ora eM julgamento. o recorrEnte .. alé .. 

da :alegada divergancia jur í sprudenc i alI' sustenta t .... 

havido oof'ensa ao art .. 593. inc. III. letra. '''d''. do Código 

dll Processo Penal., desdR qUE o acórdão recorr ido .. ntrgou 

"a soberania do Júri. subtra.indo dos Jurados o direito. 

de. analisando as provas,. escolhRr a versão 

consideram verdadeira. 'a. i nda que sua opçã.o não co i nc i da 

COM o que parece Melhor ao Tribunal de Justiça.' (Ministro 

Francisco Resek. TR 612/438)" (FI. 6). 

A presente pO!ltulaG:ão prende-5e ao rÉu DarlY. 

que teve a sua condenação pelo Júri. anulada. POr decisão 

da Turma Julgadora do Tribuna.l de Justiça.. a of'i .. de que 

seja submetido a novo julgaMento pelo Júr i .. 

Perseguindo a reof'orM. dessa decisão~ o HinistRrio Público 

do Acr-e~ nas razões do pedida de reparo da decisão 

recorrida~ diz= 

""Na h i pótese eM exame~ é i nelutável que 

o acervo probat ór i o aprese-nta duas versões: 

UMa amparada na palavra de DARLY~ que negou 

a autoria do criMe; outra em parte da prova 

te1it:eMunhal~ co .. o depoimento de um 

f"uncionário do Forum de Xapuri (RAIMUNDO 

DIAS FIGUEIREDO) qu" ouviu as ameaças 

proTeridas por Darly contra a vit ima~ o dv 
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UM •• pregado da Fazenda. de pr"'opr iedade dos 

réu. (ALICIO DIAS DE OLIVEIRA) que af' i r.ou 

lhe te,.. sido .... latado por OLOCI. -fi lho de 

DARLY. que DARCI havia. matado a vítiMa a 

.ando de seu pai e. f'lnalMente. o depoi.ento 

dE GENÉSIO BARBOSA DA SILVA. que. aléM de 

t .... pr ..... nclado a elaboraç:ão do macabro 

ao chegar à 

-Fazenda logo após ter prat i cado o bárbaro 

hOMicídio. dizer a seu pai "0 homeM está 

Morto".. oportun idade .... que e.te respond .. u 

"a vaca e.tá presa. .Manhã vaMOS matá-la pra 

f'azer o churr"'.sco'''' (f'ls.. 1699/1782)" (-f'ls. 

112/113) • 

A sasuir., ve .. por cópia. nos autos. o despacho 

do DeseMbargador PrtsidRnte do Tr ibun.l de .Just: iç:a. que 

inad.itiu o recurso especial (f'ls .. 119/132). 

É o relatório .. 

\ 



1 
lVoIab 

RECURSO ESPECIAL NQ 32745-7/AC (REG. N2 93.0005966-5) 
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v O T O 

O SR. MINISTRO JOSá CANDIDO (Relator) 2 No 

despacho hOst i 1 i zado. após transcrever a Ementa de uma 

decisã.o a do .. autos. no sentido de que. 

"Inexist: indo provas contundentes de cumpl icidade ou de 

co-autoria que autorizem o veredicto condenatório. dá-se 

pr-ov i MiI!'nto pare i aI ao apelo para submeter o acusado 

processado como autor intelectual do crime a novo 

ju19 •• ento"'; diz. 4u<pr-essamente.. o seu i lustre prolator .. 

"In specie nada obstante a análise 

detida que realizamos .. parece-nos claro que. 

para se const: at ar a supost a o.f'ensa ao art:. 

593, lII .. 

investigar .. minuciosamente .. as provas .. o 

que. como se sabe. não é possível nos 

estreitos limites do recurso especial. 

Com e-f'eíto. é o que dispõe a SÚMula nO 

7. do Superior Tr i buna.l de justiç:a. 

verbis: 
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liA pretensão de siMples reexaMe 

d .. prova não en •• Ja racurso 

Admitindo .. assiM. que nã.o ... rá pos.ível o 

reexa .. e da prova dos autos. nega seguimento ao recurso 

especial. Adverte que nilo houve suporte ~ácticD para as 

duas vertsõe. apontadas pelO recorre-nte. e assl!"vera. de: 

modo enf'ático: 

prRsent&'. no entanto .. não há 

dúvida algUMa. Tudo se reduz a UM só 

prob16Ma l indagar se é possível ap} icar o 

art _ 593. 111 .. do C.P .. P •• 

aI terar'" as conclusões a que chegou o Julgado 

local .. apreciando. soberaMente. o poder de 

convic~ão das provas prodUZidas nos autos_ 

A resposta,.. evidentemente. é e. sentido 

negativo_ Vale dizer: se o acórdão recorrido 

nã.o considerou haver provas que a_parassem a 

decisão do Tribunal POPUlar. não se pode 

extrair desse .f'a.to conseqüência Jur-idica 

diversa.~ sem que se reexa.minem as provas. 

E qual .f'oi a pos i ç:ã.o do acórdão 

recCJr ... ido~ quanto às provas produzidas? 

poder-se-ia indagar. 
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De todas .... passagens do aresto 

recorrido. que versa .. a questl.o. a mais 

signif"icativa é. dúvida alguma,. .. 
seguinte,. in verbisl 

"Quanto ao apelante Darly. 

.inha ótica 

... conclusão divers •• visto nSo have ... 

nos autos qualquer prova contundente 

de sua pa ... ticipaç:ão no .vento 

criminoso. Vislumbro tãO-SOMente 

meras conjecturas e suposições .... 
razão de outros f"atos que não se 

.... lacionaM p n .... deveM ....... 

.MPrestados a estes autos ••• " 

(Trecho do voto do Relator 

designado) (f"15. 2002). 

Do voto do Relator. extra/Mos. 

ainda. estoutro lanço: 

dos autos a ausência ou 

insubsistência de prOVil5 

incriminadoras contra o apelante 

Oarly. razão pela qual. entendo que 

o Conselho de Sent€nç:a decidiu de 

f"orma f"rontalmente contrária à prova, 

dos autos., pelo que dou provimento 

eM parte ao apelo para sub .. eter o 

a.pelante DARLY ALVES DA SILVA a 
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(Trecho do voto 

da Relator designado) (~l •• 2004>. 

vê.. desse Modo. que. havendo o 

acórdSo recorrido .. após a aná.li152 das 

proy.s. decidido pela 

ausência ou insubsistência de 

prov •• incriMinadoras contra o aPRlante 

Darly_ •• "., a~lgura-s .. -nos .vidente. não s .. 

poderia_. sob pretexto de havido 

inf"ringência do art. 593. 111 .. 

do C.P.P ... reexaminar os t"atos conCretos 

havidos como não provados .. para. Mante .... o 

veredicto popular. extraindo-se conseqüência 

jurídica diversa daquela a que chegou a 

Corte Estadual" (-Fls. 127/128). 

Não te. razão o acórdão do Tribunal Na 

retratado nas razões do despachO de seu presidente. 

Houve ... na verdade. duas teses em con~l ito: a negativa. 

pura e simples .. da co-autoria ou co-participação de 

Darly; e a a~irma~ão contrária, pela sua culpa solidária, 

como revela a prova testemunhal, ref'erida no 

relató .... io. Ora, é ponto pací-Fico na jurisprudência dos 

nossos Tribunais que não é def'eso ao Conselho de Jurados 

optar por uma das versões em debate, e, no caso dos 

autos, os Me.bros do Júri pref'eriram exatamente aquela 

que lhes pareceu mais segura, porque vazada em prova 
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testeMunhal. que se ajusta. ao longo da instruç:ão p ao 

contExto do criMe. de.de a causa primeira que culminaria 

co. o hOMicídio. Veja-s •• no *Ter.o de Vot.~SD-. de ~ls. 

~54-157. que a te •• da negativa de concurso d. pessoa ~oi 

rej li!!' i t: ada por 7 (sete) votos, li!!' il~irMado por 6(sei.> a 1 

(um) que o réu (Darly) "concorreu de qualquer Modo para a 

De.ta que ad.itir que houve il 

apontada of"ensa ao a,.t. 593. inc. 111. letra "d". do CPP. 

desde que a Ndecisão dos juradosu não contrariou a prova dos 

autos.. ao contrário. f"oi ela tOMada eM consonAncia coa a 

versão derivada da Prova teste.unhal ali constituída. Em 

f"ace di.so .. conCordo inteiramente COM o voto vencido, da 

lavra do ilustre DeseMbargador GERCINO DA SILVA 

FILHO. relator sorteado da ApRla(;:ão .. quando af"irma 

ycrbis: 

"Restou provado que existeM .. no bojo de 

processo .. duas versões sobre o f"ato .. no que 

se rRf"ere ao réu Darly Alves da Silva .. sendo 

UMa nos ter.os do 

depOimento de Raimundo Dias Figueiredo 

(f"olhas 1698/1698 verso) , AI{cio Dias de 

Oliveira (f"olhas 965/967) e Genésio Ferreira 

da Silva. conf"orme termo de f"olhas ~699/~702 

verso" e a outra a inocentá-lo" df!' acor~ 
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co .. os termos de interrogatórios dos 

acusados <~ls. 1693/1696 vRrso). 

Os jurado9 optaraM pela. versão 

condlrnatória. O 

Jur i sprudenc i aI ~ quando ocorrentes duas 

versões sobre o .... s_o "ato. é manso .. 
pac •• .,. i co no SRnt: ido de que silo 

aeIE t táve i '5 li! nl.o pode il InstAncia Superior., 

.. lO respeito à sob.ranía do Júr i ... anular o 

quer il decisão seja absolutória. 

qu..... !!urJ a condenat: ór i a." 

Prossegue o culto Julgador; 

"Nos te-rMOS de Alicio 

Dias d .. Oliveira (f'olhas 965/967. do VI 

va1u. •• >. que trabalhou na Fazenda Paraná. de 

propr i «dade dos ApelantRs. .. Genésio 

Ferre i ra. da Silva (+"15. 1699-1702 verso do 

VII volUMe). que taMbém trabalhou e Morou na 

Fazenda Paraná ... existe lastro syLjcipnte 

i' çQodgpacjig de parJy AlVES da Silva. 

cp_p auto,.. intelect"al da infração contca 

Fcancjfiçq Alves MendeS Fi lhO portantQ~ 

existe relação dg causalidade pot,..g os atos 

cri-e perpetradp cont,..a ""Chico MendpS" .. 

Cooaegijeot e-ent e· " S"a COndenação pelO 

Trib"nal dO "ic i rftspaldo na 

~ 
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CRa) idadp fática Carreada para O pcqceSfiQw 

b.i. vi-ta 9"e sebgca pIo tppb. participado 

oh j_tjva-pnt. da execução dO dr] .to existe 

• 5 .. ft 1 i paslo de orde- S!lbiptiya 

dp·OO·trilndO s .... tinha cgosc;'oc;a alie o seu 

Fi lhO Darci ia praticar a infcpslp contra a 

yetie •• COMO taMbéM havia a .ua vontade de 

COOPErar na RXsçysig da aslo VOQtpdE esta 

p- far·· dS dpter.inação ao RKeClltnr do 

delito" (fls 113_114) 

COM a razao o recorrente" ao aludir ao 

dissídio pretoriano. quando diz '''que a opç::i.o dos jurados 

por UM. das versões o~erRcidas pelo conjunto probatório 

nSo autoriza a anulaç::ão do julgaMento" (f'l. ~08) • 

deve ser aCOlhido" o Julgado da SupreM. 

verbis= 

"Júri - Decisl.o Ma.nif"estament. contrá.ria 

à prova. dos autos caracterlza~ão somente 

quando dest ituída de qualquer ~unda.enta~ão 

apoio no processo op~ão por u .. a da", 

versões apresentadas r todas possíveiS. e .. 

~a.ce da ~ra.gilidade do conjunto probatório r 

que não enseJa nulidade InteligÊncia e 

aplicaç:ão dos arts .. 593. I I I. "d" do CPP e 

59 r XXXVIIlrda CFH 
.. 
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(Ac. un. da 2. TurMa .. HC 67959-5-SP. 

julS .. •• 07 .. 12 .. 98 .. rela.t:or "In .. ALDIR 

PASSARINHO. -Í.D RT 667-361>.N In. 111>. 

conh.~D do recurso palas 

aI ine ....... e~. do p .. ,..issivo constitucional .... lha dou provi.ento 

par. ,. .. "0,. •• ,. a dacislo a 9.10 .. Ir .ant.,. a cond.na~io prof'.,. ida pelo 

Tribunal do Júri da Co.arca d. X.puri contra o réu DARLY ALVES DA 

SILVA .. ora recorrido. 

lÍi o .eu voto ... 
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6ª TURMA 
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o EXMº SR. MINISTRO JOSÉ CÂNDIDO 

RECURSO ESPECIAL N' 32.745-7/AC 

VOTO-VOGAL 

o EXMº SR. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO: Sr. Presi 

dente, a Cansti tuição. no rol dos direi tos e garantias individuais, f,S 

pecificamente, art. Sº inciso XXXVIII, renovou a instituição do Tribu 

nal do Júri. conferindo-lhe expressamente a soberania de seus vere 

dietas. O C6digo de Processo, a fim de ensej8r oDortunidade de reexame 

da mat~ria, consente que atrav~s de apelação seja anulada a decisão do 

Tribunal Popular, quando a decis~o for Inanifestamente contr~ria ~ proVR 

dos autos, a teor' do art. 593, inciso 111, alinea d. 

No douto e pormenorizado voto de V.Exª. ficou real 

çado que, no voto-vencedor, consta a afirmaç~o de inexistir orova defi 

nitiva, contundente. o Que n~o afasta a conclus~o de outra prova, 0u~ 

9areceu ao Juiz togado nao sufiClente para a condenaçao; todavin. no~ 

olhos e no racioclnio dos Juizes de fato, os Juizes Populares. ~erc~ i~ 

t.e rp rp taç ão di ve rsa. Ano te i do vo to de V. F.x" C!ue, no vo to-venc i do. ~·O.L 

fcita afirmação de que o conjunto probatório não se resumia em :-nera20 

conjecturas, mas havia uma prova manifesr.amente contraria a defesa sus 

citada pelo reCOrrente. Em sendo assire, ~ de se aCreditar que for3.r:1 

carreadas para os autos. pelo menos, duas vers5es. Dada a soberania ao 

Tribunal do J~ri. ~ evidente, ficam os Juizes Populares a vontade, M0 

acordo com suas consci~ncias. para aceitar uma e outra. 

Não havendo, portanto. a caracterlstica da prova m3. 

nifestamente contraria. e a jurisprudêncta desta Turma entende como tal 

aquela que delira às inteiras e que nao encontra o minimo apoio no con 

iunto probatbrio, acompanho o voto de inclusive na conclus~o. 

MINISTRO LUI VICENTE CERNICCHIARO 

., '. M~ .. ' •• 
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CERTIDAQ DE: JULGAMENTO 

*** SEXTA TURMA *** 

JULGADO: 23/03/93 

RELATOR: Exruo. Sr. Ministro JOSE CANDIDO 
REVISOR: EXfio. Sr. Ministro 

RESP 32745-7/AC 
CRIMINAL 

PRESIDENTE DA SESSAO: Exmo. Sr. Ministro JOSE CANDIDO 
SUBPROCURADOI~-Gl:::RAL DA REPUBLICA~ ENfio. Sr". Dr". RAIMUNDO FRANCISCO 

SECRETARIO: NOEL CARVALHO DE ANDRADE FILHO 

AUTUACAO 

RECTE 
RECOO 
RECOO 
ADVOGADO' 

: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE 
DARLY ALVES DA SILVA (REU PRESO) 
DARCI ALVES PEREIRA (REU PRESO) 
RUBENS LOPES TORRES E OUTROS 

SUSTENTACAO ORAL 

RIBEIRO DE SONIS 

Sustentou oralm~nte o Dr. Raimundo Francisco Ribeiro de 80nis. Sub-
procurador-Geral da Republica. 

CERTIDAO 

Certi~ico que a Egregia SEXTA TURMA ao apreciar o processo 
em €pigra~e. em sessao realizada nesta data. pro~El~ju a SEguinte deci-
sao: 

A Turma 7 por unanimidade. conhecEU do recurso pelas alineas uau e 
HC

H do permissivo const ltucional e reformou a declaRo do Tribunal dE 
Justiça do Acre E manteve a condenacao pr"o~ertda pelo Tribunal do Ju 
ri da Comarca de Xapuri contra o reu Darly Alvas da Silva~ ora re~D~ 
r" i do~ 

Votaram os Sra. Ministros Vicente Cernicchiaro. Adhemar Maciel e An-
selmo Santiago. Ausentw~ por" motivo justi~icadD7o Sr. Ministro Pe-" 
dro Ac:ioli. 

o referido ~ verdade. Dou ft. 
Brasilia 7 23 de marco de 1993 


