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RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. 
CRIME,  EM  TESE,  DE  HOMICÍDIO 
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. 
PROVA  DE  QUE  O  RECORRENTE  NÃO 
PARTICIPOU  DO  CRIME  EM  COMENTO. 
PEDIDO  DE IMPRONÚNCIA PELA DEFESA E 
PELA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA 
EFICIENTE  DA  MATERIALIDADE  DO  FATO 
DELITUOSO.  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE 
AUTORIA.  CONFISSÃO  E  DELAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL POR CORRÉU. RATIFICAÇÃO 
POR  TESTEMUNHA.  IN  DUBIO  PRO 
SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO 
CONSELHO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

Para  a  pronúncia,  basta  a  comprovação  da 
materialidade  do  fato,  bem  como  dos  indícios 
suficientes de autoria, possibilitando a submissão 
do réu ao julgamento popular do Tribunal do Júri.

A  decisão  de  pronúncia  é  de  mero  Juízo  de 
admissibilidade  prevalecendo  o  princípio  do  in  
dubio pro societate, ou seja, na dúvida,  esta deve 
ser  dirimida  pelo  Conselho  de  Sentença,  juízo 
natural da causa (RT 729/545).

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 

Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS 
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TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito (fls. 375/376) 

manejado por  Ednilson Siqueira Paiva face a sentença de pronúncia de fls. 

369/373, proferida pelo Juízo de Direito do 1º Tribunal do Júri da comarca 
da Capital, que  o submeteu a julgamento pelo Conselho de Sentença pela 

prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado (artigo 121, 
§2º, incisos I e IV do Código Penal c/c artigo 1º, inciso I da Lei n. 8.072/90).

Em  suas  razões  recursais  (fls.  381/383),  requereu  a  sua 

despronúncia eis  que o magistrado  primevo  em decisão discrepante com a 

prova colhida e não atendendo ao pedido ministerial de impronúncia, em sede 

de alegações finais (fls. 350/355), pronunciou-o, submetendo-o a julgamento 

pelo Conselho de Sentença.

Manutenção da pronúncia em sede de Juízo de Retratação de fl. 

422v.

Contra-arrazoando (fls. 391/392), o Representante do Ministério 

Público a quo requereu pelo provimento do recurso com a reforma da decisão 

objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 399/407, 

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O  Representante  do  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  em 

desfavor de Thiago Batista dos Santos (“Thiago Malícia”) e Wellington Luiz dos 

Santos (“Tintin”), dando-os como incursos nas sanções penais do artigo 121, 

§2º, incisos I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal c/c artigo 1º, I da Lei n. 

8.072/90, por, no dia 23 de novembro de 2011, por volta das 16h50, terem, em 

co-autoria e imbuídos de animus necandi, efetuado disparos contra o Sr. Edson 

Pereira Meira que foram determinantes para sua morte.

Processado, regularmente, o feito, veio o magistrado  primevo a 

pronunciá-los  (fls.  369/373),  nos  mesmos  termos  delineados  na  denúncia, 

apesar do requerimento ministerial, em sede de alegações finais (fls. 350/355), 

de impronúncia dos indigitados.

No decisum vergastado, utilizou-se dos seguintes fundamentos:

No caso dos autos, a materialidade do homicídio resta 
evidenciado através do laudo de exame tanatoscópico 
de fls. 138/141, que concluiu que a morte da vítima se 
deu por “ferimentos penetrantes de crânio com lesão 
do  cérebro  e  meninges  e  hemorragia  consecutiva”, 
não havendo dúvidas de que a vítima foi assassinada.
Quanto aos indícios de autoria,  em que pese os 
réus terem negado qualquer participação no crime 
e a maioria das testemunhas ouvidas pouco terem 
esclarecido sobre os fatos, dos depoimentos dos 
policiais militares Marcos César e Michel  Ravyck 
colhem-se  elementos  suficientes  a  apontar  os 
acusados  como  possíveis  autores  do  homicídio, 
sendo que Thiago Batista teria efetuado os disparos 
contra a vítima a mando do codenunciado Welligton.
[…]
Além dessas provas há ainda as declarações do 
acusado  Thiago  Batista  na  fase  investigativa, 
quando relatou sua participação e a de Welligton 
no homicídio.
Portanto, por esses elementos de prova,  data venia, 
vislumbro  a  existência  de  indícios  suficientes  de 
autoria e prova de materialidade, razão pela qual outro 
não poderia ser o caminho senão a admissibilidade do 
julgamento  pelo  juízo  competente  (Tribunal  do  Júri), 

Desembargador João Benedito da Silva



Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 0052693-92.2011.815.2002

pois,  ainda que existam outros elementos a suscitar 
eventuais dúvidas, a pronúncia se impõe como medida 
judicial salutar.
Deve-se ressaltar que nesta fase judicial é impossível 
a  avaliação  minuciosa  dos  elementos  de  convicção 
reunidos,  ou  mesmo  a  comparação  entre  provas, 
sejam  documentais  ou  testemunhais,  sob  pena  de 
ocasionar,  prematuramente,  uma  influência  negativa 
na decisão a ser tomada pelos jurados.
[…]
Além disso, na fase do sumário, a dúvida não favorece 
ao acusado,  mas sim à sociedade,  sendo cabível  a 
impronúncia  apenas  quando  ausente  prova  da 
materialidade ou indícios de autoria,  o  que não é o 
acusado  dos  autos,  como  já  demonstrado  acima. 
Trata-se,  na  verdade,  de  respeito  ao  princípio 
processual in dubio pro societate.
Destaque-se  que  a  própria  Constituição  Federal  de 
1988, por meio de seu art. 5º, inciso XXXVIII,  alínea 
“d”,  atribuiu  ao Tribunal  do  Júri  a  competência  para 
proceder a análise mais a fundo das provas, visando 
apontar qual a melhor, a mais firme ou mais coerente 
com  a  realidade  fático-processual,  razão  porque, 
havendo qualquer dúvida, deve o juiz singular sempre 
remeter ao Sinédrio Popular o estudo aprofundado das 
provas,  pois  só  a  ele  compete  dirimir  eventuais 
dúvidas,  cuja decisão é soberana.  […] (fls.  369/373) 
(grifo nosso).

Irresignado, o réu manejou recurso em sentido estrito requerendo 

a sua impronúncia, em harmonia com o pedido ministerial, ratificado quando 

em sede de contrarrazões recursais (fls. 391/392).

Todavia, a ele não assiste razão.

É cediço que na pronúncia o magistrado exerce mero juízo de 

admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua procedência que seja 

comprovada a materialidade do fato delituoso imputado ao denunciado e os 

indícios suficientes da sua autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de 

Processo Penal.

Cabe,  pois,  ao  juiz  processante,  tão  somente,  verificada  a 
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existência  do  crime e  a  comprovação da plausibilidade da autoria,  erigidas 

pelas  provas  carreadas  aos  autos,  pronunciá-lo,  transferindo  ao  Sinédrio 

Popular a análise dos pormenores da decisão de mérito, conforme insculpido 

no  artigo  5º,  XXXVIII  da  Carta  Constitucional  e  no  artigo  413  do  Código 

Processual Penal, com redação determinada pela Lei n.º 11.689/08.

Na  espécie,  a  materialidade  não  foi  contestada,  sendo, 

induvidosamente,  comprovada  pelo  laudo  de  exame  tanatoscópico  de  fls. 

138/141.

Por outra banda, os indícios de autoria delitiva podem ser 

extraídos do interrogatório extrajudicial do corréu Thiago Batista dos Santos, 

no qual além de confessar a prática do crime, afirma ter executado a vítima à 

mando de “Tin Tin”, alcunha do réu Wellington Luiz dos Santos, ora recorrente, 

in verbis:

[…]  QUE  o  interrogado  confessa  ter  praticado  o 
homicídio em desfavor de EDSON; que o interrogado 
confessa  ter  agido  na  companhia  de  RIAN;  QUE 
afirma o interrogado que o crime foi praticado a mando 
de TIN TIN; QUE afirma o interrogado que a motivação 
do  crime  foi  uma  dívida  de  drogas  que  EDSON 
possuía com o TIN TIN; QUE perguntado acerca da 
identificação e/ou das características físicas do RIAN e 
do TIN TIN, afirmou o interrogado que o TIN TIN é um 
indíviduo magro, de cora branca, de cabelos pretos e 
deficiente em virtude de ter levado um tiro de 12 […] 
QUE mais uma vez perguntado se realmente praticou 
o homicídio, afirmou o depoente que sim; QUE mais 
uma vez perguntado a motivação do crime, afirmou o 
interrogado  que  o  homicídio  foi  motivado  por  uma 
dívida de drogas que o EDSON possuía com TIN TIN; 
QUE  afirma  o  interrogado  que  o  TIN  TIN  é  quem 
comanda o tráfico de drogas na Comunidade RABO 
DA  GATA,  no  Bairro  dos  Novais;  Que  afirma  o 
interrogado que RIAN e TIN TIN são bastante temidos 
na região. (fls. 26/27)

Versão  essa  confirmada  pelo  Policial  Militar  Marcos  César 

Rodrigues da Silva quando de sua oitiva judicial:

Desembargador João Benedito da Silva
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[…]  que  posteriormente,  numa  ronda  de  rotina, 
abordou o acusado Thiago e coincidentemente Thiago 
relatou que tinha sido  ele o autor  dos disparos  que 
matou  Edson;  que  Tiago  ainda  disse  que  contou  a 
ajuda de Rian, que o levou na moto e que o delito foi 
cometido por encomenda por parte de Wellington para 
que Thiago se livrasse da dívida de droga que tinha 
com Wellington;  que a vítima Edson também devida 
drogas  a  Wellington  e  que  por  isso  morreu;  que  a 
dívida de Thiago para com Wellington era de dois mil 
reais; que não sabe quanto Edson devia a Wellington. 
(fls. 206/207)

Neste  norte,  restaram  presentes  na  espécie  os  pressupostos 

autorizadores para que o juízo instrutório pronunciasse o réu, sendo vedado, 

inclusive,  maiores  incursões  meritórias,  sob  pena  de  nulidade  da  sentença 

vergastada.

Percebe-se, assim, que os indícios são suficientes para supor 

que o recorrente tenha praticado o crime a ele imputado.

Ora, é entendimento uníssono da doutrina e dos Tribunais Pátrios 

que na fase da pronúncia deverá sempre prevalecer o princípio do in dubio pro 

societate,  ou seja,  havendo prova da materialidade e indícios suficientes de 

autoria,  deve ser o denunciado pronunciado e submetido a julgamento pelo 

Tribunal Popular do Júri, órgão constitucionalmente competente para exame da 

questão, eis que as possíveis dúvidas porventura existentes favorecem a 
sociedade, nesta fase de admissibilidade da acusação. A propósito:

A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga 
admissível  a  acusação,  remetendo  o  caso  à 
apreciação  do  Tribunal  do  Júri.  Encerra,  portanto, 
simples juízo de admissibilidade da acusação, não se 
exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a 
existência  de  indícios  suficientes  e  prova  da 
materialidade,  imperando,  nessa  fase  final  da 
formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate. 
(STJ -  AgRg no AREsp:  71548 SP 2011/0257261-6, 
Relator:  Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 
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Julgamento: 10/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 13/12/2013)

Conclusão: a prova plena de autoria é necessária na condenação; 

na  fase  de  pronúncia  bastam indícios,  e  estes  se  encontram perfeitamente 

evidenciados.

Compete, portanto, unicamente, ao Conselho de Sentença decidir 

se o conjunto de provas se afigura ou não suficiente para aferir se deve ser o 

pronunciado condenado ou não, nos termos da denúncia.

Senão vejamos:

Para  a  decisão  de  pronúncia,  mero  juízo  de 
admissibilidade  da  acusação,  basta  que  o  juiz  se 
convença,  dando os motivos de seu convencimento, 
da existência do crime e de indícios de que o réu seja 
autor. ( RT 553/423 )

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da 
acusação,  não  é  necessária  prova  incontroversa  do 
crime,  para que o réu seja pronunciado.  As dúvidas 
quanto à certeza do crime e da autoria  deverão ser 
dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. 
Precedentes do STF. ( RT 730/463 )

Pronúncia. Crimes dolosos contra a vida. Suficiência 
da  comprovação  da  materialidade  delitiva  e  da 
presença, nos autos, de indícios de quem tenha sido o 
seu  autor  para  a  admissibilidade  da  sentença. 
Inteligência do art. 408 do CPP. (..) Nos termos do art. 
408  do  CPP,  para  a  admissão  da  sentença  de 
pronúncia em sede de crimes dolosos contra a vida, 
basta   a  comprovação  da  materialidade delitiva  e  a 
presença, nos autos, de indícios  de quem tenha sido 
o seu autor. ( RT 779/573).

Por outro lado, o artigo 415 do Código de Processo Penal Pátrio 

somente possibilita a absolvição sumária do acusado quando:

I – provada a inexistência do fato:

Desembargador João Benedito da Silva
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II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV  –  demonstrada  causa  de  isenção  de  pena  e  de 
exclusão de crime
[...]

Dessa forma, exige-se a  prova inconteste de que o recorrente 

não   teria  atuado  como  mandante  da  prática  denunciada,  o  que  não  é  a 

espécie, eis que existe fundada dúvida, inclusive, com depoimentos firmes no 

sentido contrário à tese defensiva, devendo tais dúvidas serem espancadas 

pelo Sinédrio Popular por não ser admissível tal incursão nesta fase.

Corroborando com esse entendimento, a douta Procuradoria de 

Justiça em seu parecer explanou:

Pois bem. Em que pese o fato de que, em juízo, em 04 
de  abril  de  2013,  ambos  os  acusados  negaram  a 
prática delitiva, e também em que pesem os pedidos 
derradeiros de impronúncia dos acusados, formulados 
tanto pela acusação quanto pela defesa, entendemos 
que a decisão de pronúncia há de ser mantida.
Isto porque há sim elementos nos autos que podem e 
devem  ser  tomados,  não  como  provas,  mas  como 
indícios  suficientes  de  autoria  do  crime  cometido 
contra a vítima Edson Pereira Meira.
[…]
Diante de tal cenário, denota-se que, tal qual dito pelo 
nobre magistrado, restaram demonstrados nos autos 
indícios  suficientes  de  autoria  do  grave  crime 
cometido, o que milita em desfavor do recorrente, em 
homenagem ao princípio do in dubio pro societate..
Destarte,  não é o caso, pois,  de absolvição sumária 
(art.  415 do CPP),  nem de impronúncia (artigo  414, 
CPP) do acusado. (fls. 403/404)

Logo, não havendo dúvida da existência do crime e de que há 

indícios suficientes de que o recorrente seja o autor, e não existindo motivo 

determinante para absolvição sumária ou para sua impronúncia, a pronúncia é 

medida que se impõe, devendo, então, o recorrente Wellington Luiz dos Santos 

se submeter a julgamento perante o 1º Tribunal do Júri da comarca da Capital, 

como bem decidido pelo magistrado a quo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte  em  tais  razões,  julgo  pelo  desprovimento do  recurso, 

mantendo a pronúncia vergastada por todos os seus fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


