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APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.  INSATISFAÇÃO  MINISTERIAL.
ART.  33  DA  LEI  11.343/2006.  ACERVO
PROBATÓRIO  INCONSISTENTE.  MEROS
INDÍCIOS.  AUTORIA  DELITIVA.  DÚVIDA.
INEXISTÊNCIA  DE  CONDUTAS  DO   TIPO
PENAL.  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  REO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Quando julgada procedente a ação penal, retira-
se  do  cidadão  um dos  bens  mais  preciosos:  a
liberdade  de  locomoção.  Por  isso,  o  decreto
condenatório  deverá estar  amparado em provas
concretas  (e  não  em  meros  indícios)  da
contribuição do acusado para a prática delitiva.

Sopesadas as provas carreadas nos autos, tem-
se  como  medida  prudente  a  manutenção  da
sentença  absolutória,  quando  os  elementos
coligidos no decorrer da instrução processual não
são  suficientes  para  embasar  um  decreto
condenatório.

Não há, nos autos, provas incontestes de que o
apelado  praticou  alguma  conduta  do  tipo  misto
alternativo  constante  do  art.  33  da  Lei
11.343/2006. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo  Ministério Público

do Estado da Paraíba (fl. 165) contra sentença prolatada pela douta Juíza de

Direito da 3ª Vara da Comarca de Mamanguape (fls.159/164) que absolveu o

réu Maciel Urbano de Araújo da prática de crimes previstos nos arts. 33 e 35

da Lei 11.343/2006, bem como no art. 14 da lei nº 10.826/03.

O apelante,  em suas  razões  recursais (fls.166/173),  requer  a

reforma da sentença para CONDENAR o recorrido Maciel Urbano de Araújo,

nas penas do art. 33 da Lei nº11.343/2006. Afirma que o conjunto probatório

consistente  no  depoimento  das  testemunhas,  aliados  aos  vários  indícios,

formam um arcabouço suficientemente conclusivo a sua condenação.

Em  contrarrazões  (fls.185/188), o apelado defende o acerto da

decisão  da  magistrada  a  quo,  visto  não  ter  sido  apurada,  de  forma

contundente, a autoria delitiva relativa ao crime de tráfico de drogas.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer de  fls.  228/231,

opinou pelo provimento do apelo, para que o recorrente seja condenado, uma

vez que, de acordo com a prova dos autos, o apelado é pessoa vinculada ao

tráfico.

É o relatório.

VOTO

Narra  a  inicial  acusatória  que  o  acusado Maciel  Urbano  de

Desembargador João Benedito da Silva
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Araújo, além de outros denunciados, no dia 21 de março de 2012, por volta

das 13h, após blitz policial em que foi surpreendido pilotando uma motocicleta,

foi  preso em flagrante  juntamente com o carona,  acusado de transportar  e

trazer consigo a quantia de R§ 1.600,00, em cédulas R$ 50,00, R$ 20,00, R$

10,00 e R$ 2,00, proveniente do tráfico de entorpecentes. 

Expõe ainda a peça exordial que, não tendo sido explicado a

origem do  dinheiro,  empreendeu-se  diligências  na  casa  de  Franklido  -  que

vinha como carona na moto -  onde foram apreendidas nove pedras de crack e

na residência de sua genitora, onde também foi encontrada mais droga, além

de um revólver calibre 38. 

Finalizada  a  instrução  processual,  o  denunciado  foi

absolvido,  entendendo  a  magistrada  sentenciante  que,  apesar  de  existirem

suspeitas de que o réu tenha envolvimento no tráfico de entorpecentes, é de

convir  que,  no  caso  dos  autos,  a  polícia  judiciária  não  trouxe  elementos

suficientes para um desate condenatório.

Irresignado,  o  Ministério  Publico  interpôs  recurso  de

apelação visando à condenação do recorrido, levando em consideração que,

das  provas  colhidas,  principalmente  dos  depoimentos  de  policiais,  os

denunciados eram conhecidos pela movimentação do comércio de drogas em

todos  os  bairros  da  cidade,  sendo  que  o  apelado  traficava  substâncias

entorpecentes em conluio com o acusado condenado – o referido carona.

Pois bem. 

Com efeito, em se tratando de acusação da prática de tráfico

de  drogas,  diversas  são  as  figuras  típicas  enumeradas  no  art.  33  da  Lei

11.343/2006  a  caracterizar  o  crime.  Estamos  diante  de  um  tipo  misto

alternativo, em que o agente pode praticar uma ou mais condutas e responder

Desembargador João Benedito da Silva
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por um só crime. Vejamos:

Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter
em  depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar:

Como se observará, da análise do recurso, o apelado não

praticou nenhuma das condutas  descritas no tipo penal incriminador. 

No  caso  dos  autos,  o  apelado  Maciel  Urbano  de  Araújo

transportava,  em  uma  motocicleta,  seu  cunhado  e  acusado  condenado

Franklido, que trazia, em sua mochila pessoal, a quantia de R§ 1.600,00 (hum

mil  e  seiscentos  reais),  valor  este  que  levantou  suspeitas  dos  policiais

responsáveis pela prisão dos mesmos. Posteriormente, foi apreendida droga

na residência do acusado Franklido, de alcunha Piu-piu, bem como na de sua

genitora.

 Contudo, em nenhum momento, restou comprovado que  o

valor  encontrado  também  pertencia  ao  apelado.  De  outra  banda,  não  foi

encontrada  substância  entorpecente  em  poder  do  mesmo,  nem  em  sua

residência,  não  tendo  sido  demonstrado pela  polícia  judiciária  que a  droga

apreendida também pertencia a ele.

Assim,  apesar  de  existirem  suspeitas  de  que  o  acusado

tenha envolvimento com o tráfico de drogas, como se vê no depoimento dos

policiais, já tendo sido, inclusive, condenado em outro processo por tráfico no

Estado do Rio Grande do Norte, não existem provas, no caso ora apurado, que

o mesmo tenha relação com a droga que foi apreendida. Portanto, não pode

ser imputado ao referido acusado, pela sua má fama ou apenas por indícios, a

prática de uma conduta criminosa em que não tenha qualquer prova de sua

Desembargador João Benedito da Silva
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participação.

Vejamos o que disseram as testemunhas:

Josemar Félix de Araújo, Guarda Municipal:

Que estava de serviço no dia do fato e participou da
operação que culminou com a prisão dos acusados;
que Maciel permaneceu sendo interrogado enquanto a
polícia militar saiu com “Piu-piu” até a residência do
mesmo;  que cerca  de 01  hora após retornam os
policiais  com  o  acusado  Piu-piu”  dizendo  que
encontraram  na  residência  do  mesmo  a
importância de R$ 90,00 e cerca de 09 a 10 pedras
de  crack;  que  nunca  sequer  tinha  avistado  os
acusados Ailton e Maciel (DESTAQUEI).

 Antônio Lisboa de Souza, policial Militar:

Que estavam fazendo uma blitz; que nesse momento
a  Rotam  seguiu  em  perseguição,  abordou  os
acusados  tendo encontrado na bolsa do acusado
Franklido  a  quantia  de  R$  1.600,00,  pertences
pessoais; que foram encontradas drogas na casa
da namorada e da mãe de Piu-piu” (DESTAQUEI).

No mesmo sentido, e mesmo sem ter certeza nem de onde

reside o recorrido, o Policial Militar, Marcos Antônio dos Santos afirmou que:

Ao  revistarem a  bolsa  com o  acusado  “Piu-piu”
encontraram uma quantia em dinheiro e na bolsa
um odor característico ao de maconha; que diante
da contradição, foram até a casa de “Piu-piu” onde
encontraram algumas pedras de crack e uma certa
quantidade  de  dinheiro;  que  Maciel  possui  família
em Itapororoca,  não  sabendo  precisar  se  o  mesmo
reside  ou  não  na  cidade  de  Itapororoca;  que  no
momento das diligências extra delegacia, Maciel não
participou.

Desta forma, não existem nos autos provas que demonstrem

a participação do acusado  Maciel  Urbano de Araújo na prática do crime de

tráfico de drogas, não passando do campo das conjecturas e suposições, não

conseguindo, a instrução criminal, comprovar a participação do apelado no fato

Desembargador João Benedito da Silva
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delituoso pretendido.

Destarte,  em  se  tratando  de  decreto  condenatório,  ele

deverá estar amparado em elementos concretos (e não de meros indícios) da

contribuição do acusado para a prática delitiva. Sem provas suficientes, aplica-

se  o  princípio  in  dubio  pro  reo.  Assim,  a  convicção  do  julgador  deve  ser

formada a partir de elementos probatórios idôneos e concludentes, sobre os

quais não pairem dúvidas. 

Esse não foi o caso do processo em exame. Neste, só há

meros  indícios  do  envolvimento  do  recorrido  no  tráfico  de  entorpecentes,

conforme afirmam os policiais, e uma condenação anterior em outro processo

da mesma natureza, não existindo provas concretas da prática criminosa que o

envolva no delito do art. 33 da Lei  11.343/2006 a que se refere os presentes

autos.

Nas  palavras  de  Paulo  Rangel  (RANGEL,  Paulo.  Direito

processual penal, Rio de Janeiro: Editora Lumens Juris, 2010. p. 36/37):

“O princípio do favor rei é a expressão máxima dentro
de um Estado constitucionalmente democrático, pois o
operador  do  direito,  deparando-se  com  uma  norma
que traga interpretações antagônicas, deve optar pela
que atenda ao jus libertatis do acusado.

Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz
seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a
acusação  não  tenha  carreado  prova  suficiente  para
obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor
rei  se  enlaça  com  a  presunção  de  inocência  que,
como vimos, inverte o ônus da prova. (…)

Portanto,  estando  o  juiz  diante  de  provas  para
condenar,  mas  não  sendo  esta  suficiente,  fazendo
restar  dúvida,  surgem  dois  caminhos:  condenar  o
acusado,  correndo  o  risco  de  se  cometer  uma
injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar
nas  ruas,  em  pleno  convício  com a  sociedade,  um
culpado.

Desembargador João Benedito da Silva
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A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o
acusado, mesmo que ocorrendo o risco de se colocar
um culpado nas ruas, pois um culpado nas ruas do
que um inocente na cadeia.”

Em outras palavras, há apenas indícios de que o recorrido teria

praticado  o  delito  de  tráfico  de  drogas.  No  entanto,  os  indícios  não  são

suficientes para formar juízo de convencimento, capaz de gerar condenação. 

Sendo assim, a medida mais prudente, ante a dúvida quanto à

autoria delitiva, é a absolvição do acusado, com aplicação do princípio in dubio

pro reo, como bem promovido pela magistrada singular.

Nessa esteira de raciocínio, já decidiram nossos tribunais pátrios,

a exemplo:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS  ENVOLVENDO  MENORES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRINCÍPIO
DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  POSSIBILDIDE.  1.
Estando  o  acervo  probatório  insuficiente  para  a
formulação  de  um  juízo  condenatório,  a
absolvição  é  medida  imperativa,  com  força  no
princípio humanitário  do in  dubio pro reo (artigo
386,  inciso  VII,  do  cpp). Restituição  dos  bens
apreendidos. 2. Não restando demonstrado o crime de
tráfico de drogas, a restituição dos bens apreendidos
pertencentes  ao  apelante  é  medida  que  se  impõe.
Apelo  conhecido  e  provido.  (TJGO;  ACr  0142868-
29.2013.8.09.0160;  Novo  Gama;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Avelirdes  Almeida  Pinheiro  de
Lemos;  DJGO  18/12/2014;  Pág.  384)(SEM  GRIFOS
NO ORIGINAL).

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Desembargador João Benedito da Silva
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Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Amadeus Lopes Ferreira, Promotor   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


