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DESPROVIMENTO DO APELO.

No processo criminal, vigora o princípio segundo
o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a
prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não
bastando  apenas  a  probabilidade,  mesmo  que
forte,  acerca  do  delito  e  de  sua  autoria.  Logo,
persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a
absolvição, pois a inocência é presumida até que
se demonstre o contrário

Se o  conjunto  probatório  não traz  a  certeza da
autoria, também ao Juiz da causa, nada obstante
mais  próximo  dos  fatos,  a  absolvição  deve  ser
mantida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados;

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



Apelação Criminal nº 0001885-15.2013.815.2002

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.  

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de  Apelação Criminal interposta, pelo Representante do

Ministério Público (fl.153) face a sentença proferida pelo  Juízo da Vara de

Entorpecentes da Capital (fls. 138/150), que veio absolver a acusada Sirleide

Tatiana de Lima Espindula, com supedâneo no art. 386, inc. VII do CPP.

Em  suas  razões  recursais  (fls.154/160),  o  representante  do

Ministério Público, alega que as provas apuradas no caderno processual são

suficientes para condenação da Apelada,  nas sanções do art.  33 da Lei  nº

11.343/2006.

Contrarrazoando  o  apelo  (fls.  165/167),  a  defesa  pugnou,  pelo

desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença  primeva em todos seus

termos.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Alvaro Gadelha

Campos,  exarou  parecer  (fls.196/199),  opinando  pelo  provimento  do  apelo

Ministerial.

É o relatório.

V O T O

O Representante do Ministério Público  a quo ofereceu denúncia

em desfavor de  Sirleide Tatiane de Lima Espíndula,  dando-a como incursa

nas sanções penais do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Consta da denúncia que no dia 04 de fevereiro de 2013, por volta
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das  22h30min,  a  acusada  foi  presa  nas  imediações  do  Colégio  do  Distrito

Mecânico,  onde foram localizados  27 (vinte e sete) tabletes de substância

análoga  a  maconha  prensada,  que  conforme  Laudo  de  Constatação  nº

01410213  e  Exame  Químico-Toxicolígico  nº  0166/13,  foi  positivada  para

canabinóides presentes na Cannabis Sativa Linneu, na quantidade apreendida

de 30.786,34g (trinta mil, setecentos e oitenta e seis gramas e trinta e quatro

decigramas). 

Extrai-se  da  peça  acusatória,  que  a  polícia  militar  recebeu  uma

ligação do Setor  Disque Denúncia  197,  dando conta  da existência  de  uma

grande quantidade de maconha escondida em um galpão, situado no bairo do

Distrito Mecânico, sendo que o produto estaria sendo guardado e vigiado por

uma mulher que reside no referido local.

Infere-se ainda da denúncia que, policiais militares dirigiram-se ao

local e avistaram exatamente o narrado, presenciando, assim, a denunciada

sentada em frente ao galpão e, logo que aproximaram-se, avistaram uma bolsa

grande, jeans, cor azul, próxima a um “mato” da entrada das instalações. Desta

feita,  abriram a bolsa e observaram que havia uma vultuosa quantidade de

substância semelhante à maconha, passando, por conseguinte, a abordar a

acusada, que teria mencionado que a propriedade da droga seria de “Nininho”

e “Doda”.

Extrai-se também da denúncia que quando do seu interrogatório na

esfera policial afirmou que estava na noite do dia anterior ao flagrante, por volta

das  18h,  em  sua  residência,  em  um  galpão  nas  imediações  do  Distrito

Mecânico, quando uma mulher não identificada, chegou com uma mochila de

cor  azul  e  guardou  ao  lado  do  galpão  em  um  “matinho”.  Com  isso  a

desconhecida  solicitou  o  número  do  telefone  celular  da  interrogada,  que

prontamente forneceu os dados. Em seguida a denunciada com o vizinho Sr.

Ferreira, verificaram-se que tratava-se de maconha e, pouco tempo depois, a
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mesma  recebeu  um  telefonema  do  presidiário  “Nininho”,  onde  do  mesmo

afirmou que a droga pertencia a “Doda”.

Por  sua  vez,  foi  ouvido  Carlos  Alberto  Galvão  Marinho,  vulgo

“Nininho”,  momento  no  qual  ele  negou  ter  afirmado  que  a  droga  seria

propriedade de “Doda”, declarando, ainda, que tomou conhecimento, dentro do

presídio  Sílvio  Porto,  que  o  companheiro  de  Sirleide,  conhecido  por  “Lau”,

havia comentado que sua companheira tinha sido presa e que “Doda”  não

havia dado nenhum apoio.

Por  fim,  consta  também,  da  acusatória  que  foram  tomadas  as

declarações de Edvan Silva dos Santos, que ratificou em parte o depoimento

prestado por “Nininho”, confirmando ficar sabendo que a maconha prensada

apreendida era  da propriedade de “Doda”,  a  quem teve a  oportunidade de

conhecer  no presídio  Sílvio  Porto,  haja vista  que “Doda”,  estava cumprindo

pena por tráfico de entorpecentes. Ademais, alegou não saber se “Nininho” tem

alguma correlação com “Doda”, ou com a negociação com a referida droga,

muito  embora tenha alertado que a companheira de “Doda”,  conhecida por

“Cleide”, havia se mudado para o mesmo galpão, onde foi encontrada a droga

e com ela tinha levado a referida substância, a fim de ser comercializada por

“Doda”, que encontrava-se em regime semiaberto há cerca de dois meses.

Processado, regularmente, o feito, o Juízo primevo proferiu sentença

na qual veio a absolvê-la, com supedâneo no art.386, inc. VII do Código de

Processo Penal.

Irresignado, o representante do Ministério Público manejou recurso

de apelação, aduzindo que a autoria restou sobejamente comprovada, através

dos  depoimentos  das  testemunhas  e  demais  provas  constantes  dos  autos,

pugnando,  pela  condenação  da  Apelada,  pelo  crime  de  tráfico  ilícito  de

entorpecentes.



Apelação Criminal nº 0001885-15.2013.815.2002

Pois bem. A materialidade do delito  resta inconteste,  haja vista  o

Auto de Apreensão (fl. 16); Laudo de Constatação Preliminar (fl. 26) e Laudo

Definitivo (fls. 33/35). 

Todavia, não se pode falar o mesmo quanto à autoria do delito. 

Isso  porque,  examinado  o  conjunto  probatório,  através  dos

depoimentos colhidos e do interrogatório da Apelada, verifico que não há como

concluir pela autoria do crime que lhe fora imputado, vejamos:

A testemunha Hildeberto Gomes da Silva, Policial Civil, quando em
Juízo (mídia -  fl.  134),  confirmou o depoimento prestado na esfera policial.
Afirmou que a denúncia veio do 197, dando conta de uma grande quantidade
de maconha no galpão onde era o antigo lixão do Distrito Mecânico e que tinha
uma mulher tomando conta da droga, encontrando a acusada no local indicado.
Que no local estava a acusada e outra menina, conhecida da acusada, porém
a outra menina não foi levada para a delegacia, porque não estava tão próxima
do local e viram que era apenas uma viciada que ficava lá pelas áreas. Que a
pessoa que falava ao telefone com a acusada, desconfiou que tinha alguém
perto dela e mandou ela tossir, ocasião em que o depoente disse para ela não
tossir,  porém,  a  pessoa  que  estava  falando  com a  acusada  disse  que  ela
estava demorando muito a falar, sinal que estava “sujeira”. Que não sabe se
“Nininho” ou “Doda”, eram pais de alguns dos filhos da acusada. Que pelas
circunstâncias parecia que a acusada estava aguardando alguém para pegar a
droga, estando a sacola perto de onde a acusada estava sentada, e bem fácil
de se encontrar, estando bem na entrada do galpão onde a acusada mora. Não
se recorda se a acusada ligava para o presidiário, mas que ele ligava para ela
direto, porém, a acusada se desesperou, mas a pessoa dizia no telefone que
era pra ela esperar. Afirma não se recorda de a denúncia ter descrito a mulher,
mas apenas dizia que era uma mulher. Diz que o local era pouco iluminado,
porém, dava para ver a droga. Que tinha lixo ao redor, e nas proximidades.
Que a acusada não mencionou a palavra droga, só ficava dizendo para irem
buscar. Que todos os celulares estavam em poder da acusada. Que a droga
não estava escondida, estava bem visível. 

Por  sua  vez,  a  testemunha  Fernando  Antonio  Monteiro  de
Oliveira  , quando em Juízo (mídia – fl. 134), também, confirmou o depoimento
prestado  na  fase  inquisitiva.  Afirma  que  ao  chegar  no  local  indicado  pela
denúncia recebida,  a  acusada estava sentada no galpão e a bolsa com as
drogas estava escondida debaixo de uma planta,  que ficava na entrada do
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galpão. Que inicialmente a acusada negou, mas quando acharam a droga a
acusada disse que uns rapazes haviam pedido para ela,  acusada,  guardar.
Que na frente do galpão havia uma televisão quebrada, que a acusada disse
que era de um casal que morava no galpão. Que a acusada não dizia que
estava guardando a droga. Que depois que as ligações começaram foi que ela
disse que uns rapazes haviam chegado lá e pedido para ela guardar a sacola;
Que a acusada disse que ficou olhando porque ficou com medo de represálias
deles. Que ligaram para os celulares que estava com a acusada mas não sabe
dizer se pertencia a ela. Que a acusada sabia que se tratava de droga, mas ele
depoente não sabe para quem a acusada entregaria. Que ele depoente não
identificou a pessoa que falou com a acusada ao telefone.  Que a acusada
colocou o telefone no viva voz, mas não dava para conhecer a voz de quem
falava. Que a acusada falou que a sacola pertencia ao rapaz que estava no
presídio,  falando o nome de “Nininho”.  Que dentro  da  viatura  mandaram a
acusada colocar o celular no viva voz para ver se alguém ia buscar a droga.
Que de dentro da viatura ouviu quando a pessoa mandou a acusada tossir.
Que no local a iluminação era suficiente. Que na frente só tinha mato. Que a
bolsa estava por baixo do mato, pois tiveram que procurar para achar, pois a
droga não estava visível. Que com a acusada estava os filhos e uma mocinha,
porém,  não  sabe  dizer  se  essa  era  de  menor.  Que  nunca  ouviu  falar  da
acusada, porque é da delegacia de homicídios(...)”.

Já a testemunha Etieny Alves Coutinho,  Policial Civil, quando em
Juízo (mídia - fl. 134), confirma o depoimento prestado na polícia. Afirma que a
sacola estava perto da acusada, que uma parte estava debaixo do mato, tendo
a acusada negado que estava vigiando. Que a informação dava conta de uma
senhora  com  uma  criança.  Que  assim  que  chegaram  ao  local  viram  uma
senhora sentada em uma cadeira no primeiro andar,  e  viram que era uma
senhora de idade, sendo descartado ser a mulher indicada pela denúncia, ao
dobrar o galpão viram a acusada sentada. Que depois de muita conversação
descobriram que a droga era de presidiários. Que depois de terem formalizado
o procedimento no local a acusada falou e acredita que a acusada foi forçada a
vigiar a bolsa. Que mandaram a acusada colocar o celular no viva voz para
ouvirem a conversa. Que o local não era tão claro nem tão escuro. Que havia
uma menina que o depoente acha que foi  levada para delegacia e ouvida,
sendo liberada na delegacia. Que acredita que a acusada tinha conhecimento
da quantidade da droga, pela conversa que a acusada falava no telefone.

No entanto,  a  Apelada  Sirleide Tatiane de Lima Espíndula, em
Juízo (mídia – fl. 134), afirmou que as acusações não são verdadeiras. Diz que
está presa há nove meses, além de afirmar que mora no galpão e estava lá
com seus cinco filhos. Que no galpão moravam outras pessoas, mas ganharam
casas; ficaram morando no galpão um casal e ela depoente, com seus filhos.
Que esse casal que ficou no galpão, saiu à procura de casa para alugar. Que a
partir de nove horas da noite, ela depoente, quando foi saindo do galpão, com
os seus cinco filhos e a filha que estava dando de mamar, foi apreendida pelos
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policiais,  agredindo  a  interrogada  e  perguntando  de  quem  era  e  onde  se
encontravam as drogas, afirmando não saber onde se encontrava nenhuma
droga; Que disse para os policiais entrarem em sua casa para procurar e eles
não encontraram nada. Que os meninos começaram a chorar,  ao veram os
policiais a agredindo. Que depois os policiais deram uma volta,  rodeando o
galpão e encontraram um saco de droga, ao lado do galpão, trazendo a droga,
mandando  ela  interrogada  assinar  e  a  levaram para  a  delegacia.  Que  ela
depoente a todo tempo dizia que não sabia de nada, e não tinha nada a ver
com aquilo,  porém os policiais não a quiseram escutar.  Que todos os seus
filhos foram levados para o Conselho Tutelar, onde passaram um mês, porém,
hoje estão com a família da interrogada. Que se fosse traficante, ou vendesse
droga, não moraria dentro de um galpão, tendo sempre procurado dar tudo de
bom para seus filhos, catando latinha, papelão, fazendo bolo, cocada, ganhava
ajuda das creches, sobrevivendo disso. Que nunca foi  presa e processada,
mas teve um problema com vizinho quando morava em pernambuco e que isso
já  fazia  nove  anos.  Que  não  sabia  de  quem  era  a  droga.  Que  a  droga
encontrada só pode ser das pessoas que moravam no galpão, Cleide e Doda,
que foram os que não apareceram mais. Afirma que a referida droga só pode
ser  deles,  pois  ela,  não  tinha  condições  de  ter  tanta  droga.  Que  não  tem
conhecimento de quem era a droga. Que as únicas pessoas que estavam lá
eram eles dois.  Que não conhece nenhum “Nininho”.  Que era a mulher de
Doda  que  morava  lá  no  galpão.  Que  não  disse  que  no  dia  anterior  pelas
dezoito horas, uma mulher desconhecida deixou a droga perto do galpão. Que
não viu quando a pessoa chegou com a mochila, pois estava dentro de casa.
Que a mulher de Doda, tinha o número de seu telefone celular porque ela,
depoente,  o  emprestava,  pois  a  mulher  era  sua vizinha,  e  entende que as
pessoas humildes devem emprestar  as coisas as outras.  Que a época dos
fatos catava ferro, latinha, papelão, fazia bolo e cocada para vender, ganhava
ajudas da creche, da escola e igreja. Que estava no galpão esperando ganhar
uma casa, pois é inscrita na minha casa minha vida. Que estava morando no
galpão, com Cleide e Doda, que quando a polícia chegou lá foi atrás deles, e
no  dia  do  fato  ela  depoente  estava  no  galpão  e  Cleide  havia  saído  para
procurar casa para alugar. Que a prisão foi cedo da noite, e todos os meninos
estavam acordados com ela depoente,  que estava esperando chegar  água,
porque no galpão só chega a noite. Que pegou os meninos e foi sentar-se do
lado de fora e estava com uma bebezinha para dar de mamar. Que não falou
ao telefone pedindo para irem logo pegar a droga, e não estava falando com
ninguém ao telefone e nem ficou tomando conta de nenhuma droga. Que se
tomasse conta de droga não iria deixá-la na frente do galpão, jamais faria isso,
que  a  droga  não estava perto  dela  interrogada  e  não sabia  onde  a  droga
estava. Que o pai de suas duas filhas menores é presidiário, e se chama Edvan
Silva  dos  Santos  e  está  preso  por  um  latrocínio.  Que  na  hora  disse  que
nenhum  dos  pais  de  seus  filhos  era  presidiário,  porque  teve  medo,  pois
apanhou muito. Que faz uns três anos que estava no galpão, que não estava
com outro celular no momento da prisão e só tinha um celular. Que não sabe
há  quanto  tempo a  bolsa  estava  no local,  pois  não viu,  só  vendo a  bolsa
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quando os policiais foram lhe mostrar e não sabe o local exato onde a bolsa
estava. Que não sabe onde foram achados os outros celulares. Que apanhou
na frente dos filhos, e estes começaram a chorar. Que os policiais a agrediram
batendo e falando. 

Pois  bem.  Reexaminando  o  contexto  probatório,  especialmente  o

que fora relatado pelos policiais que efetuaram a prisão da Apelada, verifica-se

que houve uma denúncia anônima, informando que uma mulher vigiava uma

grande quantidade de droga, que estaria dentro de uma bolsa, próxima a um

galpão  no  Distrito  Mecânico,  e  ao  chegarem  no  local,  depararam  com  a

Apelada.

Entretanto, constata-se que a contrariar a versão do Apelante, estão

os  depoimentos  dos  Policiais  que  participaram  da  operação,  os  quais

imputaram a autoria delitiva à Apelada. 

Isso porque, verifica-se que a denúncia anônima, apenas, referiu-se

a  uma  mulher  que  vigiava  a  droga,  sem  que  fossem  passadas  suas

características, razão pela qual deveriam os policiais ter feito uma abordagem a

todas as pessoas (mulheres) encontradas no local, o que não ocorreu, eis que

quando  os  policiais  chegaram,  havia  uma  outra  pessoa,  a  qual  não  fora

conduzida para a delegacia, pois tratava-se apenas de uma viciada, segundo

depoimento de  Hildeberto Gomes da Silva,  enquanto  a testemunha  Etieny

Alves Coutinho afirmou que acha que a outra pessoa foi levada a delegacia,

ouvida e depois liberada e a testemunha  Fernando Antonio Monteiro  nem

sequer mencionou a existência da referida pessoa.

Além  do  mais,  verifica-se  ainda  das  narrativas  prestadas  pelos

policiais, a existência de divergências em seus depoimentos, com relação ao

local  onde  foi  encontrada  a  droga,  que  segundo  a  testemunha  Hildeberto

Gomes da Silva,  era bastante visível,  enquanto as testemunhas  Fernando

Antonio  Monteiro  de  Oliveira  e  Etieny  Alves  Coutinho,  disseram que  a

droga estava escondida dentro do mato, em difícil acesso. 
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Por  outro  lado,  adoto  o  entendimento  de  que  o  depoimento  de

policiais comumente serve como prova da autoria delitiva, vez que em regra

esses agentes do Estado estão interessados apenas na elucidação dos fatos,

não possuindo motivos para mentir.

Contudo,  a  versão  apresentada  por  eles  somente  pode  ganhar

credibilidade,  a  ponto  de  justificar  uma  condenação  por  crime  tão  grave,

quando for verossímil e estiver amparada por outros elementos de convicção,

não sendo este o caso dos autos.

Ora, da análise da prova testemunhal produzida em Juízo não se

verifica serem elas concludentes para apontar a Apelada como a mulher que

estava  guardando  a  droga,  havendo  incerteza.  Lado  outro,  verifica-se que

conforme antecedentes criminais de fl. 137, a apelada não tem envolvimento

com o crime.

Por  seu  turno,  a  magistrada  singular,  após  analisar  as  provas

apuradas  no  caderno  processual,  ao  prolatar  a  sentença  absolutória,

evidenciou:

“[...]  Ao perlustrar  os autos,  verifica-se que,  não obstante  tenha
sido apreendida considerável quantidade de drogas, a prisão da
denunciada  revestiu-se  de  uma  aura  de  nebulosidade  que  a
instrução criminal não obteve êxito em dissipar.
Segundo consta  nos  autos  e  foi  apurado  na  instrução criminal,
policiais civis receberam uma denúncia anônima, informando que
uma mulher vigiava uma grande quantidade de entorpecentes que
estaria dentro de uma bolsa, nas proximidades de um galpão no
Bairro  Distrito  Mecânico,  com  efeito,  ao  chegarem  ao  local,
visualizaram a denunciada. Todavia, há uma discrepância entre os
depoimentos acerca da exata localização do entorpecente, eis que
a testemunha ministerial Hildeberto Gomes da Silva, afirmou que
a  droga  estava  bem  visível,  ao  passo  que  as  testemunhas
Fernando  Antonio  Monteiro  de  Oliveira e  Etieny  Alves
Coutinho, igualmente arrolada pelo  Parquet,  afirmaram em seus
depoimentos que a droga estava escondida dentro do mato, em
lugar de difícil acesso.
Ponto que merece destaque é a constatação de que, por quando
da chegada da polícia, havia uma outra pessoa no local, a quem a
testemunha  Hildeberto  Gomes  da Silva,  afirmou que não  fora
conduzida a delegacia, pois tratava-se de uma viciada que andava
pelas  redondezas.  Todavia,  acerca  dessa  mesma  pessoa  a
testemunha  Etieny  Alves  Coutinho,  afirmou  que  acha  que  a
pessoa foi levada a delegada, ouvida e depois liberada, ao passo
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que  a  testemunha  Fernando  Antonio  Monteiro  de  Oliveira,
sequer mencionou a existência dessa outra pessoa. O fato é que
tal pessoa não foi abordada pela equipe de policiais, que dirigiram
os atos apenas a pessoa da denunciada. Com efeito, é de causar
estranheza que apenas a  denunciada tenha sido  abordada,  eis
que  as  testemunhas  aduziram  que  a  denúncia  anônima  não
descrevia a mulher que estaria vigiando a droga.
A  apreensão  se  deu  em  local  e  em  circunstâncias  que  não
esclarecem a contento a conduta delituosa da denunciada, eis que
o galpão mencionado na denúncia servia de moradia para várias
famílias,  inclusive  e  da  denunciada,  sendo  factível  inferir  um
intenso e irregular transito de pessoas. Demais disso, o local onde
foi  encontrada a  droga era de difícil  acesso,  estando a  mesma
camuflada em plantas e existindo ainda lixo no local, visto que o
mesmo era um ponto de reciclagem de materiais. O fato é que, na
hora da abordagem, a denunciada encontrava-se no lugar descrito
na  denúncia,  visto  ser  sua  residência,  acompanhada  de  cinco
filhos menores, não sendo mais abordado mais ninguém no local,
embora houvesse outra pessoa no momento da abordagem. Da
análise dos autos, mormente dos depoimentos prestados em juízo,
extrai-se que os fatos narrados, na forma em que foram dispostos,
não tem o condão de afirmar com a certeza necessária, a autoria
do delito de tráfico de drogas pela denunciada, eis que revelam
pontos incongruentes entre si, bem como entram em choque com
o interrogatório da denunciada;[...]”

Nessa esteira, analisando o caso concreto, tenho que a prova da

autoria  do  crime  de  tráfico  de  drogas  se  mostrara  por  demais  frágil  para

justificar a condenação da Apelada. E, sendo assim, diante dos elementos de

prova  que  foram  coletados  no  processo,  não  há  como  sustentar  tenha  a

Apelada praticado fato que se subsuma ao tipo descrito no artigo 33 da Lei

11.343/06.

Como se sabe, um decreto condenatório, em face de suas graves

consequências, somente pode ser imposto, quando restar estreme de dúvidas

a existência do crime e a autoria delitiva. Na ausência de contexto probatório

substancioso,  melhor  adotar-se  o  princípio  in  dubio  pro  reo,  com o  fito  de

preservar as garantias constitucionais proclamadas no princípio da presunção

da não-culpabilidade.

Nessa esteira de raciocínio, já decidiram nossos Tribunais pátrios, a

exemplo:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS  ENVOLVENDO  MENORES.
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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).

"Não  havendo  prova  estreme  de  dúvida,  apta  a
superar  meros  indícios  relativos  ao  envolvimento  do
acusado  com  tráfico  de  drogas,  a  absolvição
apresenta-se  como  medida  mais  adequada  e
prudente,  em  observância  irrestrita  ao  princípio  in
dúbio pro reo, pois não basta a simples probabilidade
de autoria para ensejar decreto condenatório,exigindo-
se para tanto que a prova seja plena e convincente,
enquanto para a absolvição basta a dúvida" TJMG -
(Ap.  1.0474.11.004312-9/001,  rel.  Des.  Duarte  de
Paula, DJ 13.12.2012).

É válido  lembrarmos  que  no  processo  criminal  vigora  o  princípio

segundo o  qual,  para  alicerçar  um decreto  condenatório,  a  prova deve ser

clara, positiva e indiscutível,  não bastando a alta probabilidade acerca do

delito e de sua autoria.

E persistindo a dúvida, impõe-se a absolvição, pois a inocência é

presumida até que se demonstre o contrário. Dessa forma, é suficiente que a

acusação não produza provas capazes de infundir a certeza moral do julgador

para que se decrete a absolvição do envolvido.

 

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da

inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar

injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente
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severa penalidade decorrente da suposta prática de delito de tráfico de drogas. 

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo ministerial.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR


