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No processo criminal vigora o princípio segundo o
qual,  para  alicerçar  um decreto  condenatório,  a
prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não
bastando à alta probabilidade 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.

Existe flagrante preparado ou provocado quando
o  agente  policial,  ou  terceiro,  induz  o  autor  à
pratica do crime, viciando a sua vontade e, logo
em seguida,  o  prende  em flagrante.  Assim,  em
face da ausência de vontade livre e espontânea
do infrator e da ocorrência de crime impossível, a
conduta é considerada atípica
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Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba, por unanimidade, em   REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

DAR PROVIMENTO AO APELO PARA ABSOLVER O RÉU, NOS TERMOS

DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  274)  manejada,

tempestivamente,  por  Ricardo Barbosa de Pontes face a sentença de fls.

257/267, proferida pelo  Juízo de Direito da 5ª Vara Mista da comarca de

Santa  Rita,  que,  julgando  parcialmente  procedente a  pretensão  punitiva

estatal,  condenou-o a uma pena de  04 (quatro)  anos de reclusão, a ser

cumprida no regime, inicialmente, aberto, e 333 (trezentos e trinta e três)

dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33

da Lei n. 11.343/06), mais  02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no

regime, inicialmente, aberto, e 30 (trinta) dias-multa,  por corrupção ativa

(artigo 333 do Código Penal),  resultando uma pena definitiva de  06 (seis)

anos de reclusão e 363 (trezentos e sessenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais de fls.  277/289, arguiu,  em sede de

preliminar, a inépcia da peça acusatória inicial ante o desrespeito aos requisitos

encartados  no  artigo  41  do  Código  Processual  Penal,  maculando-a  de

nulidade,  eis  que  sequer  relatou,  de  modo  minucioso,  a  conduta  de  cada

agente e o nexo causal  com o ato delitivo.

No mérito, pugnou por sua absolvição em ambos os crimes eis

que não teria praticado qualquer conduta que pudesse ser enquadrada nos

tipos penais a ele imputados, inexistente qualquer indício de concorrência para

o fato delituoso, ratificando, assim, a tese defensiva de negativa de autoria e a

necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Desembargador João Benedito da Silva
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Caso não seja o petitório acolhido, requereu, subsidiariamente, a

aplicação  da  causa  de  diminuição  encartada  no  artigo  33,  §4º  da  Lei  n.

11.343/06, na fração máxima (2/3), bem como a conversão da pena privativa

de liberdade por restritivas de direito.

Contra-arrazoando (fls. 291/297), o Representante do Ministério

Público a quo requereu pela manutenção da sentença vergastada em todos os

seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 317/319,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Em sede de preliminar,  suscitou o Apelante a inépcia da peça

acusatória inicial ante o desrespeito aos requisitos encartados no artigo 41 do

Código Processual Penal, maculando-a de nulidade, eis que sequer relatou, de

modo minucioso, a conduta de cada agente e o nexo causal  com o ato delitivo.

Pois bem. O artigo 41 do Código Processual Penal declina que “a

denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas

circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se

possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol  das

testemunhas.”

Transcrevo a peça acusatória inicial combatida:

Desembargador João Benedito da Silva
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Em 05 de março de 2013, por volta das 9h30, policiais
militares  receberam  uma  informação  do  serviço  de
inteligência da Polícia Militar de que drogas estavam
sendo transportadas em um veículo GOL, de cor preta,
placas MNY 4979/PB, com destino ao Bairro de Tibiri,
nesta cidade e empreenderam diligências para coibir o
delito.
Nas  proximidades  da  Praça  do  Chafariz,  o  veículo
dirigido por Ricardo Barbosa de Pontes,  e que tinha
como  passageiros  as  demais  denunciadas,  foi
interceptado e, no seu interior, dentro de uma bolsa de
MARCELA  ALVES  GOMES,  foi  encontrada  e
apreendida a droga COCAÍNA, na forma de crack, no
total de 365,51g (trezentos e sessenta e cinco gramas
vírgula  cinquenta  e  um  centigramas),  que  era  por
todos  transportada  para  fim  de  distribuição  a  uma
pessoa não identificada.
Informam os autos, ainda, que ANA MÁRCIA ALVES
GOMES ofereceu aos policiais militares a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais), para que omitissem ato de
ofício,  e,  desta  forma,  não  efetuassem a prisão  em
flagrante  dos  denunciados,  mas,  ao  lhes  ser
apresentado  o  dinheiro  que  Ana  Márcia  e  Ricardo
Barbosa  foram  buscar,  os  militares  fizeram  a
apreensão  do  numerário  e  adotaram  as  medidas
legais.
ISTO  POSTO,  estão  os  denunciados  incursos  nas
penas do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo
333 do Código Penal […] (fls. 02/03)

Atente-se, de sua leitura, que todos os requisitos elencados no

supramencionado artigo 41 estão suficientemente expostos na denúncia ora

vergastada, afinal, ao se descrever o fato criminoso e a imputação da autoria

delitiva de modo satisfatório, a tal ponto que justifique um juízo de suspeita do

crime, deve ser ela reconhecida como eficaz e apta, ainda mais quando tenha

sido  possível  ao  acusado  e  a  seu  advogado  compreender  a  imputação

respectiva.

A propósito:

Segundo já decidiu esta Corte,  "Eventual inépcia da

Desembargador João Benedito da Silva
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denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca  deficiência  a  impedir  a  compreensão  da
acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado,
ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no
art. 43 do CPP" (RHC 18.502/SP, 5.ª Turma, Rel. Min.
GILSON  DIPP,  DJ  de  15/05/2006).  […]  (STJ. RHC
32.508/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 01/09/2014)

Outrossim,  tratando-se  de  crime  de  autoria  coletiva,  a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser prescindível

a descrição minuciosa e individualizada da ação de cada acusado, in verbis:

Inexiste  o  alegado  defeito  da  peça  acusatória,  que
demonstra  a  materialidade  do  crime  e,  a  partir  de
razoáveis indícios, descreve a participação, em tese,
do Recorrente no delito de homicídio qualificado pelo
qual foi denunciado. Ademais, nos crimes de autoria
coletiva,  é  prescindível  a  descrição  minuciosa  e
individualizada da ação de cada acusado, basta a
narrativa  das  condutas  delituosas  e  da  suposta
autoria, com elementos suficientes para garantir o
direito  à  ampla  defesa  e  ao  contraditório,  como
verificado na  hipótese.  Precedentes  do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte Superior. (STJ. RHC
32.508/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  19/08/2014,  DJe 01/09/2014)
(grifei)

Nessa senda, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Marcela Alves Gomes, Maria da Conceição Jesus da

Silva,  Ricardo  Barbosa  de  Pontes e  Ana  Márcia  Alves  Gomes,  dando-os

como incursos nas sanções penais do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo

333 do Código Penal, por, no dia 05 de março de 2013, por volta das 9h30, no

Conjunto  Mário  Andreazza em Bayeux/PB,  terem sido  presos em flagrante,

após  denúncia  anônima,  na  posse  de  365,51g  de  cocaína,  sendo,  nesse

instante, oferecido aos policiais militares por Ana Márcia Alves a quantia de

Desembargador João Benedito da Silva
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R$3.000,00  (três mil reais) para que não efetuassem a prisão.

Processado, regularmente, o feito, veio a magistrada  primeva a

julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a

uma pena de  04 (quatro)  anos de reclusão,  a ser  cumprida no regime,

inicialmente, aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática

do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 da Lei n. 11.343/06),

mais 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime, inicialmente,

aberto, e 30 (trinta) dias-multa, por corrupção ativa (artigo 333 do Código

Penal), resultando uma pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 363

(trezentos e sessenta e três) dias-multa.

Irresignado,  o  réu  Ricardo  Barbosa  Pontes  manejou  recurso

apelatório ratificando a tese de negativa de autoria arguida na fase de instrução

e, para  tanto, afirmando que estava na companhia das demais denunciadas

apenas  por  ter  sido  por  elas  contratado  para  realizar  seus  serviços  de

transporte  alternativo,  não  sendo  a  droga  apreendida  encontrada  em  sua

posse, pugnando, nessa senda, por sua absolvição.

Quanto ao crime de corrupção ativa, também requereu a reforma

da sentença,  com sua absolvição,  eis que,  em nenhum instante,  consta no

caderno  processual  que  ele  teria  ofertado,  negociado  ou  entregue  o  valor

combinado  entre  o  policial  e  a  ré  Marcela.  Explicou  que  foi  liberado  pelos

policiais  para conduzir  o  veículo e buscar  o  quantum negociado,  sendo-lhe

dada voz de prisão quando retornara ao local.

A par das alegações recursais, passo à análise do feito:

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes se fez

consubstanciada pelo laudo de constatação de fl.  34,  pelo laudo de exame

químico-toxicológico de fl. 201 e pelo auto de apresentação e apreensão de fl.

Desembargador João Benedito da Silva
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21.

Já a do crime de corrupção ativa restou demonstrada pelo auto de

prisão  em  flagrante  (fls.  06/07),  bem  como  pelo  auto  de  apresentação  e

apreensão de fl. 21, no qual consta a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) em

espécie.

A autoria, por sua vez, se mostrou duvidosa. Vejamos:

Quando do auto de prisão em flagrante, expôs o 3º Sargento da

PM Valcir de Araújo Silva:

Que estava de serviço no dia de hoje quando por volta
das 09:30 quando recebeu um informe da 2ª secção
da Polícia Militar o qual um veículo Gol preto de placa
MNY4979/PB  com  três  mulheres  mais  o  motorista,
realizando um transporte para o Bairro de Tibiri, e que
no interior do veículo continha uma certa quantidade
de  droga;  que,  juntamente  com  os  policiais  da  2ª
secção,  localizaram  o  veículo  nas  proximidades  da
praça do Chafariz em Tibiri nesta, onde foi realizada a
abordagem do referido veículo;  que no momento da
abordagem  foi  constatada  a  presença  de  três
mulheres e o motorista; que as mulheres se chamam
Marcela Alves Gomes, Maria da Conceição Jesus da
Silva  e  Ana  Márcia  Alves  Gomes  e  o  motorista  se
chama Ricardo Barbosa de Pontes;  QUE na mochila
de  Marcela  foi  localizada  uma  certa  quantia  de
“crack” a qual falou que a droga pertencia ao seu
marido  conhecido  por  “Neguinho”  o  qual  está
preso no Silvio Porto e que iria repassar a droga
para uma pessoa que não conhece, na praça do
chafariz;  que  Neguinho,  mesmo  preso,  se
comunica com ela através de telefone celular; QUE
Maria da Conceição é amiga de Marcela e Ana Márcia
é irmã de Marcela; QUE, no momento da abordagem
a pessoa de Ana Márcia (irmã de Marcela) ofereceu
para a guarnição a quantia de R$3.000,00 (três mil
reais) para liberarem elas;  Que nesta oportunidade
foi  dada  voz  de  prisão  a  todos  os  integrantes  do
veículo  e  conduzidos  até  esta  Delegacia  para  as
providências cabíveis (fl. 06) (grifei)

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse primeiro instante, atente-se que o réu Ricardo foi apenas

citado como um dos que estavam no veículo, estando o material entorpecente

na bolsa de Marcela Alves, sendo a irmã desta (Ana Márcia) responsável por

oferecer vantagem indevida aos policiais para que eles deixassem de prendê-

los.

Porém, em Juízo relatou:

QUE  lido  seu  depoimento  de  fls.  06  confirma  na
íntegra;  que realmente chegou a informação de que
certa quantidade de droga estava sendo transportada
no veículo  de cor  preta;  que fizeram uma operação
para  abordar  citado  veículo;  que  o  veículo  foi
interceptado em Tibiri;  que a droga foi  encontrada
dentro do veículo em uma bolsa feminina de cor
roxa  no  banco  traseiro;  que  no  momento  da
abordagem pediu para que ambas saíssem ficando a
bolsa no veículo; que no momento da abordagem se
encontravam no veículo o acusado Ricardo, Marcela e
Maria da Conceição; que a bolsa encontrada com a
droga pertencia a Marcela; que só foi encontrada
esta droga que estava na bolsa dentro do veículo;
que  no  momento  da  abordagem  um  dos  celulares
tocou, que não sabe a quem pertencia o celular; que o
Tenente Antônio atendeu e uma pessoa do outro
lado da linha perguntava se a droga já tinha sido
entregue; que o Tenente Antônio respondeu “aqui é a
polícia e as pessoas já foram presas”; que desligaram
o  telefone;  que  em  seguida  o  celular  tocou
novamente e uma das meninas atendeu o telefone;
que  em  seguida  passou  para  o  motorista  do
veículo Ricardo; que começaram a negociar;  que
ato contínuo passaram o celular para o Tenente e
este começou a negociar; que acabaram fechando
por  3  mil  reais;  que  retornaram  o  celular  ao
motorista  Ricardo;  que  este  saiu  e  ao  retornar
voltou com uma senhora com uma criança; que era
Ana Márcia;  que ao chegar já foi sendo entregue o
dinheiro e dando voz de prisão; que quem passou
o dinheiro para o Tenente foi o motorista Ricardo;
que  quando  foi  feita  a  denúncia  foi  repassada  que
seria um GOL preto com 3 pessoas dentro; que não
especificava  os  nomes;  que  no  momento  da

Desembargador João Benedito da Silva
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abordagem Ricardo se mostrava bastante nervoso
dizendo  que  seu  carro  fora  fretado  por  30  reais
para levar estas pessoas; que no momento em que
o celular tocou e ele passou a negociar verificaram
que ele também estaria envolvido; que em nenhum
momento foi dito quem seria a pessoa que falava do
outro  lado  da linha;  que  não  conhecia  nenhum dos
acusados; que  não  tomou  conhecimento  de  que
Ricardo tivesse  sido  ameaçado pela  pessoa que
falava do outro lado da linha do celular; que Ana
Márcia chegou juntamente com Ricardo e foi este
quem  passou  o  dinheiro  para  o  tenente;  que  o
dinheiro foi oferecido antes de ser dado voz de prisão;
que  anteriormente  o  pessoal  estava  detido  pela
droga;  que  foi  o  Tenente quem falou com a  voz
pelo telefone e foi este quem ofereceu o dinheiro
(fls. 184/184v).

Ou seja, o réu Ricardo teria sido, nessa versão, responsável por

entregar o dinheiro que foi oferecido ao Tenente por uma pessoa indeterminada

com quem falou por telefone, o qual se presumiu ser o marido de Marcela,

detido no presídio Sílvio Porto já que teria ela afirmado, quando da prisão, que

a droga a ele pertencia e que deveria ser repassada a uma terceira pessoa, a

qual desconhece.

A versão  apresentada  pelo  Cabo  da  PM  Phelipe  Paulo  dos

Santos Lima, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, foi a mesma

outrora citada, vide:

QUE estava de serviço no dia de hoje,  quando,  por
volta das 09:30, recebeu um informe da 2º secção da
Polícia  Militar  o  qual  um veículo  Gol  preto  de placa
MNY4979/PB  com  três  mulheres  mais  o  motorista,
realizando um transporte para o bairro de Tibiri, e que
no interior do veículo continha uma certa quantidade
de  droga;  QUE,  juntamente  com  os  policiais  da  2ª
secção  localizaram  o  veículo  nas  proximidades  da
praça do Chafariz em Tibiri, nesta, onde foi realizada a
abordagem do referido veículo; QUE, no momento da
abordagem  foi  constatada  a  presença  de  três
mulheres e o motorista; QUE as mulheres se chamam
Marcela Alves Gomes, Maria da Conceição Jesus da
Silva  e  Ana  Márcia  Alves  Gomes  e  o  motorista  se
chama Ricardo Barbosa de Pontes;  QUE na mochila

Desembargador João Benedito da Silva
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de  Marcela  foi  localizado  uma  certa  quantia  de
“crack” a qual falou que a droga pertencia ao seu
marido  conhecido  por  “Neguinho”  o  qual  está
preso no Sílvio Porto e que iria repassar a droga
para uma pessoa que não conhece, na praça do
chafariz;  QUE  Neguinho,  mesmo  preso,  se
comunica com ela através de telefone celular; QUE
no momento da abordagem a pessoa Ana Márcia
(irmã  de  Marcela)  ofereceu  para  a  guarnição  a
quantia  de  R$3.000,00  (três  mil  reais)  para  que
fossem liberadas […] (fl. 07) (grifei)

Atente-se ao seguinte trecho:

[…] Que o motorista informou que trabalha realizando
transporte alternativo e pegou a viagem no Bairro do
Mario  Andreazza  na  cidade  de  Bayeux/PB  com
destino  à  Praça  do  Chafariz  em  Tibiri, nesta,
recebendo pela viagem a quantia de R$30,00 (trinta
reais);  QUE  o  motorista  alega  que  não  sabia  da
existência  da  droga, no  entanto,  todos  foram
conduzidos  até  esta  delegacia  para  as  providências
cabíveis. (fl. 07) (grifei)

Perante a autoridade judicial, ratificou:

Que  participou  da  operação  que  culminou  com  a
prisão  dos  acusados;  que  receberam  informes  do
serviço de inteligência de que um veículo GOL preto
estaria  chegando em Tibiri  com certa quantidade de
droga;  que  no  veículo  vinham  2  mulheres  e  o
motorista; que eram as duas mulheres mais magras;
que fizeram a abordagem e dentro do veículo tinha
uma bolsa feminina e dentro desta a droga;  que a
bolsa  estava  no  banco  detrás;  que  não  sabem
informar  a  quem  pertencia  a  droga; que  no
momento não falaram nada;  que em nenhum outro
lugar  foi  encontrado  droga;  que  na  delegacia
Marcela  informou  ao  depoente  de  que  a  droga
pertencia ao seu marido conhecido por Neguinho
que  está  preso  no  Sílvio  Porto  e  que  seria
repassada a uma pessoa desconhecida na praça
do  Chafariz;  que  não  conhecia  nenhum  dos
acusados; que após concluírem a abordagem um dos
celulares tocou; que a pessoa do outro lado da linha
perguntava se tinha dado certo a entrega; que o
oficial  da  segunda  seção  se  identificou  e  de
imediato  desligaram;  que  em  seguida  o  celular

Desembargador João Benedito da Silva
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tocou novamente e a pessoa do outro lado da linha
começou  a  tentar  subornar  o  policial;  que  no
intuito  de  tentar  prender  a  pessoa  o  oficial
começou a negociar; que após acertarem o preço a
pessoa  do  outro  lado  da  linha  pediu  para  que
passassem  o  telefone  para  o  motorista;  que
quando  passou  o  telefone  para  o  motorista  já
tinham acertado o preço de 3 mil reais; que a voz
deu os dados para que o motorista fosse buscar o
dinheiro; que o motorista saiu e após trinta minutos
retornou com a acusada Ana Márcia e uma criança de
colo; que neste momento foi dada voz de prisão;  que
no  momento  em  que  a  droga  foi  encontrada  o
motorista se mostrou nervoso;  que a princípio o
motorista disse que recebeu 30 reais de Marcela e
Maria da Conceição para levá-las em Tibiri e voltar;
que não sabia da droga. (fl. 185) (grifei)

Sobre os fatos, o réu Ricardo Barbosa de Pontes, a todo tempo,

manteve a versão de negativa  de autoria,  afirmando que apenas teria  sido

contratado para efetuar o transporte das rés Marcela Alves Gomes e Maria da

Conceição Jesus da Silva, vide:

QUE  trabalha  como  alternativo  na  cidade  de
Bayeux-PB e  no  dia  de  hoje  por  volta  das  08:30
pegou uma viagem no bairro do Multirão, tendo como
passageiras duas mulheres de nome Marcela e a outro
não  sabe  o  nome,  tendo  como  destino  a  praça  de
chafariz;  QUE  já  conhecia  Marcela  como
passageira,  e  sempre  levava  ela  para  o  Presídio
para visitar o sue marido o qual está preso; QUE ao
chegar  na praça foi  abordada por  policiais  militares,
sendo  encontrado  uma  quantidade  de  droga,  no
entanto,  foi  logo  liberado;  que,  logo  em  seguida,
recebeu  uma  ligação  do  marido  de  Marcela  do
presídio Sílvio Porto o qual ameaçou o conduzido,
exigindo  que  ele  retornasse  para  a  cidade  de
Bayeux-PB, buscar a pessoa de Ana Márcia para
que esta  pegasse uma quantia  em dinheiro para
entregar aos policiais para liberarem Marcela e sua
amiga;  QUE  devido  a  ameça  se  viu  obrigado  a
realizar o transporte da irmã de Marcela junto com
o  dinheiro, no  entanto  ao  chegar  no  local  onde
estavam  os  policiais,  o  conduzido  foi  preso  e
conduzido até esta Delegacia (fl. 10). (grifei)

Em Juízo apresentou a mesma versão:
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Que  não  são  verdadeiros  os  fatos  narrados  na
denúncia;  que  no  dia  dos  fatos  se  encontrava  na
Associação  de  Alternativos  do  Mutirão  em  Bayeux
quando foi chamado para fazer uma corrida para a
primeira  acusada Marcela;  que  o  interrogado em
outras vezes já tinha levado Marcela ao Presídio;
que  Marcela  ia  visitar  no  presídio  seu  marido
conhecido por Paulo; que Marcela nunca informou
ao interrogado o motivo dele estar preso; que no
dia dos fatos Marcela chegou juntamente com Maria
da Conceição; que Marcela fretou o carro para uma
corrida até Santa Rita; que o interrogado pediu para
que  adiantasse  o  dinheiro  da  corrida;  que  Marcela
informou  que  ainda  não  tinha  porque  ainda  iria
receber;  que  ao  chegar  em  Santa  Rita  Marcela
recebeu um telefonema e disse que o local não era ali,
pois deveriam ir à Tibiri;  que ao chegar na praça do
Chafariz Marcela pediu para parar; que o interrogado
desceu  do  carro  e  foi  atender  um  telefonema;  que
tanto Marcela como Maria da Conceição desceram do
veículo; que em seguida a P2 chegou e abordaram;
que  revistaram  o  carro  do  interrogado  e  não
encontraram nada; que a droga foi encontrada na
bolsa de Marcela; que pelo que recorda era uma
bolsa pequena de cor lilás; que não sabe qual era o
tipo pois não conhece drogas; que não é usuário
de  drogas;  que  ao  ser  liberado  pelos  policiais,  os
quais  afirmavam que o interrogado não era afeito  a
tais práticas,  o interrogado recebeu um telefonema
do  presídio  lhe  ameaçando  e  ameaçando  sua
família de morte para que retornasse ao ponto para
pegar a irmã de Marcela; que retornou ao ponto de
“alternativo”  e  a  acusada  Ana  Márcia  se
encontrava; que Ana Márcia no veículo lamentava por
estar  indo  ao  local;  que  não  sabe  como o  dinheiro
apareceu;  que  não  viu  Ana  Márcia  oferecendo
dinheiro aos policiais; que quando observou já foi
os  policiais  retirando  o  dinheiro  de  dentro  da
roupa  de  Ana  Márcia; que  nunca  foi  preso  ou
processado; que por tudo que é mais sagrado só Deus
sabe  o  que  está  passando  no  Presídio;  que  sua
esposa já vendeu o ponto de alternativo porque não
quer  mais  trabalhar  nessa  profissão  depois  do
acontecido;  que  fez  mais  de  uma  corrida  para
Marcela,  aos  domingos  e  quartas  no  intuito  de
levá-la ao presídio;  que também fez corrida para
levá-la à casa dos pais no Bairro dos Novais; que a
droga foi encontrada fora do carro, dentro da bolsa
de Marcela; que já tinha feito corrida para Ana Márcia;
que  quando  retornou  um  dos  policiais  pegou  seu
celular e ainda falou “você está ameaçando o rapaz
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trabalhador?” […] (fls. 183/183v). (grifo nosso)

Tendo exercido o seu direito de permanecer em silêncio quando

de sua prisão (vide fl. 11), a ré Marcela Alves Gomes expôs, em Juízo, uma

nova  versão  do  ocorrido  imputando  a  propriedade  da  droga  como  sendo

exclusivamente do ora apelante, bem como negando ter marido preso e de, em

outro momento, ter se utilizado dos serviços de transporte alternativo do corréu:

Que  não  são  verdadeiros  os  fatos  narrados  na
denúncia; que no dia dos fatos se encontrava em sua
casa, no mutirão; que juntamente com colega Maria da
Conceição resolveram pegar o alternativo de Ricardo,
terceiro acusado; que ao chegar em Tibiri o carro foi
abordado por policiais militares; que a quarta acusada
Ana  Márcia  se  encontrava  na  casa  da  interrogada
cuidando  dos  filhos  desta;  que  os  policiais  ao
revistarem o carro encontraram a droga no banco
da  frente  do  carro  de  Ricardo;  que  Ricardo  no
momento  ficou  bastante  nervoso,  ameaçando  a
interrogada  para  que  não  falasse  nada  que  iria
tentar resolver; que quando os policiais abriram a
interrogada viu a droga; que a droga estava dentro
de uma sacola branca enrolada em outra de cor
roxa; que no momento dos fatos os policiais liberaram
o terceiro  acusado  Ricardo;  que este  foi  à  casa da
interrogada  e  voltou  com  a  irmã  desta,  quarta
acusada;  que  não  viu  o  dinheiro  apontado  na
denúncia; que não vende drogas e nem é usuária; que
as duas acusadas Maria da Conceição e Ana Márcia
não são traficantes e nem usuárias de drogas; que não
pode  afirmar  sobre  a  conduta  de  Ricardo;  que  os
policiais ao abordarem o veículo informaram que iriam
verificar a existência de drogas; que não tem marido
preso; que não conhece ninguém de nome Márcio
irmão  de  Maria  da  Conceição;  que  não  tinha
nenhuma bolsa de cor roxa no dia dos fatos; que
se encontrava com o dinheiro da passagem no bolso;
que  não  conhece  ninguém  por  nome  de  Paulo
Cézar conhecido por Paulinho […] no momento da
abordagem Ricardo afirmou que a droga pertencia a
interrogada […]  que é inocente juntamente com sua
irmã  Ana  Márcia  […]  que  Ricardo  foi  à  casa  da
interrogada, já de posse do dinheiro para ameaçar a
irmã  daquela;  que  Ricardo  informou  à  irmã  da
interrogada que o  dinheiro  era  para  pagar  a  fiança;
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que em nenhum momento ficou de posse da bolsa
roxa; que a droga estava dentro da bolsa roxa; que
o nome dos pais dos seus filhos é Joacir, Silvano e
Adriano;  que nunca contratou Ricardo para visitar
seu  marido  preso  no  presídio […]  que  Ricardo
ofereceu  o  dinheiro após ser  dado voz de prisão;
que  conhecia  Ricardo  apenas  como  motorista  de
alternativo […] (fls. 180/180v) (grifei)

Contudo, a testemunha  Luzimar Araújo da Silva,  em sede de

audiência de instrução e julgamento, constatou: 

[…] que o namorado de Marcela é preso no Presídio
por tráfico de drogas; que Ana Márcia se envolveu no
fato porque era muito amiga da irmã; que Marcela caiu
nesta história por causa do namorado, porque é muito
apaixonada por ele. (fl. 186)

Por sua vez, Maria da Conceição Jesus da Silva, que estava no

automóvel no momento do flagrante, mas veio a ser absolvida do crime de

tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 386, V do CPP, confirmou,

na seara policial, ser Marcela a proprietária da bolsa roxa e do celular no qual

foi realizada a negociação do valor a ser pago aos policiais:

Que reside com uma amiga na cidade de Cabedelo,
juntamente com os seus dois filhos; QUE sua família
mora em Itabaiana não tendo nenhum parentesco aqui
na  região  metropolitana  de  João  Pessoa;  QUE
conhece  Marcela  a  aproximadamente  três  anos
pois Marcela já namorou com o seu irmão de nome
Márcio o qual foi preso em Itabaiana por tráfico de
drogas; QUE o seu irmão ainda se encontra preso;
QUE  não  sabe  dizer  se  Marcela  é  traficante  de
drogas,  e  nunca  ouviu  falar  que  ela  estava  se
utilizando deste ilícito; que no dia de hoje por volta
das  08:00  pegou  um  alternativo  na  cidade  de
Cabedelo/PB com destino a Bayeux, para a residência
de Marcela onde a interrogada ficou de pegar o seu
título de eleitora; que ao chegar na casa de Marcela
esta chamou a interrogada para ir até à Praça do
Chafariz  em  Santa  Rita-PB  não  informando  o
motivo; QUE a interrogada não tinha nada para fazer
e aceitou ir com Marcela; QUE Marcela o tempo todo
estava de posse de uma bolsa de cor roxa mas não
sabia  o que continha dentro da bolsa e  também
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não  perguntou;  que  ao  chegar  na  Praça  Marcela
desceu do carro e ficou falando no celular momento
em que foram abordadas por viaturas da Polícia Militar
o qual revistaram o carro e a bolsa de Marcela; QUE
encontraram uma certa quantidade de droga; que um
policial militar atendeu o telefone de Marcela, e em
seguida  ficaram no local  esperando;  que  minutos
depois chegou a irmã de Marcela de posse de uma
certa quantia em dinheiro para entregar aos policiais,
momento em que foi dado voz de prisão em todos e
conduzidos até esta Delegacia. (fl. 09) (grifei)

Perante a autoridade judicial, afirmou:

Que  não  são  verdadeiros  os  fatos  narrados  na
denúncia;  que  no  dia  dos  fatos  a  interrogada  ia
juntamente com Marcela à casa da mãe desta e pegar
uma  carona  com  Ricardo;  que  no  momento  da
abordagem  dos  policiais  a  droga  foi  encontrada  no
banco  da  frente  do  veículo;  que  no  momento  só
vinham os 3; que viu o momento em que os policiais
encontraram  a  droga;  que  ficaram  surpresas;  que
Ricardo  trabalha  como  loteiro,  alternativo;  que
conhecia Marcela há mais de um ano;  que tem um
irmão com o nome Márcio e a acusada Marcela já o
namorou algumas vezes; que Márcio se encontra
preso por acusação de tráfico de drogas; que não é
usuária  de  drogas;  que  não  guardou  ou  vendeu
drogas;  que  do  conhecimento  da  interrogada  nem
Marcela nem Ana Márcia são usuárias de drogas; que
Marcela  no  dia  dos  fatos  se  encontrava  com  uma
bolsa  cuja  bolsa  [sic]  não  se  recorda;  que  a  droga
encontrada se encontrava dentro de uma bolsa; que
não se recorda a cor; que Ricardo foi liberado pelos
policiais; que não sabe dizer o motivo; que Ricardo ao
retornar  veio  com  Ana  Márcia  e  a  quantia  de
R$3.000,00 reais para pagar o advogado; que foi dado
voz de prisão tanto a Ricardo como Ana Márcia pelo
crime de suborno; que Ricardo foi direto buscar Ana
Márcia e já voltou com a quantia de três mil reais; que
não sabe dizer se o dinheiro estava na casa de Ana
Márcia;  que  Ricardo  chegou  à  casa  de  Ana  Márcia
dizendo  que  era  para  levar  um  dinheiro  para  o
advogado e que Marcela estava presa; que não é do
conhecimento  da  interrogada  quem  ofereceu  o
dinheiro aos policiais. (fls. 182/182v). (grifei)

Ana  Márcia  Alves  Gomes,  irmã  da  ré  Marcela  Alves  Gomes,

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0001106-29.2013.815.0331

apontada como sendo a responsável por ir até o local do flagrante e entregar

dinheiro aos policiais, aduziu ter sido ameaçada por Ricardo:

Que não são verdadeiras as acusações da denúncia;
que  não  se  encontrava  no  veículo  no  momento  da
abordagem dos policiais; que se encontrava em casa;
que o dinheiro foi oferecido por Ricardo, motorista
do  veículo;  que  Ricardo  chegou  à  casa  da
interrogada  chamando  para  ir  soltar  a  irmã
Marcela;  que  Ricardo  já  se  encontrava  com  o
dinheiro; que Ricardo foi liberado no momento da
abordagem; que  não  sabe  dizer  o  porquê;  que
Ricardo  e  a  interrogada  foram  presos  no  mesmo
momento;  que  não  viu  Ricardo  oferecer  dinheiro
aos policiais; que não é usuária, que não forneceu,
guardou drogas; que Marcela não é usuária e também
não vende drogas (fls. 181/181v). (grifei)

Frise-se o seguinte trecho de seu interrogatório judicial:

[…] que Paulo Cézar é pai de sua sobrinha filha de
Marcela;  que  Paulo  Cézar  se  encontra  preso  no
Silvio Porto;  que não sabe dizer  por qual  crime;
que de  vez  em quando Marcela  mantém contato
com  Paulo  Cézar;  que  Marcela  ia  visitá-lo  no
presídio;  que  quando  Marcela  ia  ao  presídio
pegava qualquer loteiro; que conhecia Ricardo só de
vista; que a quantia de R$3.000,00 reais chegou com
Ricardo […] (fls. 181/181v). (grifei)

Informação compatível com aquela alegada na fase inquisitorial,

vide:

[…]  QUE  mora  com  sua  irmã  Marcela;  que  não  é
usuária de drogas e que afirma que não é traficante de
drogas; que não sabe informar se sua irmã Marcela
é usuária de drogas ou se vende drogas; que sabe
informar que o marido de sua irmã chama-se Paulo
César,  conhecido  por   “Paulinho”,  encontra-se
preso  por  homicídio  no  presídio  Silvio  Porto  a
aproximadamente  cinco [sic];  que  informa  que,
mesmo  estando  preso,  a  sua  irmã  conversa
constantemente  com  Paulinho  por  telefone;  que
conhece a pessoa de Ricardo, o qual faz alternativo na
cidade  de  Bayeux  e  que  sempre  fazia  alternativo
para  a  interrogada  e  sua  irmã;  QUE  não  possui
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nenhuma  relação  de  amizade  com  a  pessoa  de
Ricardo; que no dia de hoje a sua irmã saiu sozinha de
casa por volta das 09:00, não informando o destino;
Que  passou  um  tempo  e  uma  pessoa  a  qual  a
interrogada não sabe o nome deixou a quantia de
R$3.000,00  (três  mil  reais)  para  a  interrogada
levasse para a praça do chafariz para entregar aos
Policiais que haviam prendido a sua irmã a qual
estava  de  posse  de  uma  certa  quantidade  de
droga; QUE Ricardo veio lhe buscar e levá-la até a
Praça; que ao chegar no local foi entregar o dinheiro
aos policiais,  momento  em que lhe  foi  dada voz de
prisão  e  conduzida  até  esta  Delegacia  para  as
providências  devidas;  Que  não  tem  muito
envolvimento com Paulinho pois afirma ter medo
deste,  não sabendo informar  nada a  respeito  do
seu ciclo [sic] de amizade (fl. 08). (grifei)

Outrossim, acerca da boa conduta do réu, depôs na seara policial

a  Sra. Gilcleide Ferreira de Lima, proprietária do veículo por ele dirigido no

fatídico dia:

Que é proprietário do veículo VW/GOL 1.6 RALLYE,
ANO/MODELO 2004/2005, DE COR PRETA, PLACA
MNV4979/PB,  CHASSI  Nº  9BWCB05X95T031305
ARRENDADO  EM  NOME  DA  DECLARANTE;  que
possui  apenas  este  veículo  o  qual  comprou  para
alugar; que, desde que comprou o carro o aluga para
ser feito  alternativo na cidade de Bayeux/PB;  que a
aproximadamente  três  meses  alugou  o  veículo
acima  citado  para  a  pessoa  do  Ricardo;  QUE
procurou informações de Ricardo nas redondezas
e  não  obteve  nenhuma  informação  que
comprometesse a conduta de Ricardo e por este
fato realizou o aluguel do veículo para ele; QUE no
dia de ontem ficou sabendo através da televisão que
Ricardo  havia  sido  preso  pois  estava  realizando  o
transporte de algumas mulheres que portavam drogas
ilícitas  […]  que  nunca  soube  que  Ricardo  se
utilizava  do  seu  veículo  para  a  realização  desse
tipo  de  transporte,  pois  ele  sempre  pareceu  ser
uma pessoa correta (fl. 37). (grifei)

A par de todo o conjunto probatório carreado aos autos percebe-

se inexistir  qualquer  prova concreta  de vínculo  do  réu  Ricardo Barbosa de

Pontes com a droga apreendida em seu veículo, ao contrário da ré Marcela

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0001106-29.2013.815.0331

Alves Gomes, proprietária da bolsa em que foi encontrada a droga, bem como

do  celular  em  que  foi  efetuada  a  negociação  da  quantia  para  o,  suposto,

suborno dos policiais.

Soma-se ao exposto que, apesar da negativa de Marcela Alves

em Juízo,  todas as provas convergem para a sua ligação matrimonial  com

“Paulo Cézar” (Paulinho), que apesar de detido no Presídio Sílvio Porto, com

ela se comunicava constantemente.

Nesse diapasão, da leitura atenta do acervo probatório, constata-

se, de modo claro, a autoria de Marcela Alves no ato delitivo em estudo: a

pedido  de  “Paulo  Cézar”  ela  teria  que  entregar  uma  certa  quantidade  de

material entorpecente a uma pessoa, supostamente, desconhecida, na praça

do Chafariz, na cidade de Santa Rita, razão pela qual contratou os serviços de

transporte alternativo do Sr. Ricardo Barbosa de Pontes, que, rotineiramente, a

levava para as visitas ao Presídio.

Chegando  ao  local,  foram  surpreendidos  pela  Polícia  que

apreendeu 750g de cocaína em sua bolsa, de cor roxa - e unicamente nela.

Acontece que no momento do flagrante, um rapaz teria efetuado

uma ligação para o celular de Marcela (o qual presume-se ser “Paulo Cézar”)

questionando se a droga teria sido entregue e ao tomar ciência da presença da

polícia tentou subornar os agentes, sendo negociado pelo Tenente com ele o

valor de R$3.000,00.

Apenas  após  o  referido  acordo  é  que  o  desconhecido  rapaz

passou a conversar  com Ricardo,  alegando este,  a todo tempo,  que nesse

instante foi ameaçado a cumprir a ordem de ir até a casa de Ana Márcia para

captar o valor combinado para a soltura de todos.

Nesse  interstício,  teria  uma  pessoa  (também  desconhecida)
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deixado  na  referida  residência  o  valor  de  R$3.000,00  (três  mil  reais),

competindo, assim, a Ricardo buscar o dinheiro e Ana Márcia e a esta entregar

o valor, instante em que foram todos presos.

É nítido o envolvimento da ré Marcela Alves Gomes no crime de

tráfico ilícito de entorpecentes, mas como imputar ao réu Ricardo Barbosa o

crime de tráfico pelo simples fato de se fazer acompanhar dela?

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 à alta probabilidade acerca do

delito e de sua autoria.

E persistindo a dúvida, mínima que seja, 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.

No caso em atento,  mostra-se inquestionável  a  inexistência de

provas a corroborar  com a denúncia,  não podendo,  com fulcro  no caderno

processual, efetivamente, se concluir se houve ou não unidade de desígnios

entre a ré Marcela Alves e o ora recorrente no crime em comento.

É que, diante de sua negativa, as graves acusações só teriam

força probatória quando confirmadas por outros testemunhos ou por meios de

prova seguros anexados aos autos, o que não se constata.

Logo, diante da não desincumbência do Ministério Público a quo

de provar a acusação feita, não resta outra alternativa a não ser absolver o

recorrente pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 da Lei  n.
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11.343/06), diante da insuficiência do conjunto probatório.

Vale salientar que, é até possível que ele tenha, de fato, alguma

participação na atividade delitiva em estudo, contudo, tal situação não restou

seguramente  comprovada,  sendo  que,  de  outra  banda,  ao réu sempre  se

atribuirá o benefício da dúvida.

Aliás, sabe-se que “uma condenação criminal, com todos os seus

gravames e consequências,  só  pode ser  considerada com apoio  em prova

cabal e estreme de dúvidas, sendo que as presunções e indícios, isoladamente

considerados, não se constituem em prova dotada dessas qualidades, de modo

a serem insuficientes para amparar a procedência da denúncia” (RJTACrim-SP

17/149).

Enfim,  conclui-se  que  os  indícios  reunidos  nos  autos  são

anêmicos, não ofertando segurança necessária à condenação de uma pessoa,

e,  portanto,  sendo  o  ônus  da  prova  do  Ministério  Público  e,  não  se

desincumbido este de provar a autoria, nada resta a não ser afastar o decreto

condenatório, em consonância com o princípio constitucional da presunção de

inocência e com o princípio do in dubio pro reo.

Por  sua vez,  no  que se  refere  ao  crime de corrupção ativa,

delineia o artigo 333 do Código Penal que sua consumação se dará com o

oferecimento ou a promessa de vantagem indevida a funcionário público para

determiná-lo a praticar, retardar ou omitir ato de ofício.

Conforme  entendimento  jurisprudencial,  “o  delito  de  corrupção

ativa  pode  ser  praticado  por  interposta  pessoa,  não  carecendo,

necessariamente, para o seu aperfeiçoamento, que a pessoa - por intermédio

da qual o agente oferece ou promete a vantagem indevida a funcionário público

-  filie-se  à  sua  vontade  no  crime  já  em execução”  (STJ  -  AgRg no  REsp:

1154263  SC 2009/0167830-8,  Relator:  Ministro  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
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Data de Julgamento: 16/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJe 29/05/2013).

Porém, o caso em atento mostra-se, claramente, ter se dado por

intermédio  de  um  flagrante  preparado,  ou  seja,  o  comportamento  policial

induziu diretamente a prática do delito, sendo, portanto, o crime impossível, à

luz dos ensinamentos da súmula 145 do STF, in verbis: “Não há crime quando

a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.

Explica-se: o flagrante preparado acontece quando uma pessoa

provoca outra com o intuito de prendê-la, com isso a consumação do crime só

surge  em razão  da  provocação  daquele  que  pretende  utilizar  a  prisão  em

flagrante.

Sobre a matéria, ensina Fernando Capez:

Trata-se  de  modalidade  de  crime  impossível  pois,
embora o meio empregado e o objeto material sejam
idôneos,  há  um  conjunto  de  circunstâncias
previamente  preparadas  que  eliminam  totalmente  a
possibilidade  da  produção  do  resultado.  Assim,
podemos  dizer  que  existe  flagrante  preparado  ou
provocado  quando  o  agente,  policial  ou  terceiro,
conhecido como provocador, induz o autor à prática do
crime, viciando a sua vontade, e, logo em seguida, o
prende  em  flagrante.  (CAPEZ,  Fernando.  Curso  de
Direito  Penal.  13 Ed.  São Paulo:  Saraiva,  2006,  pp.
253-254) 

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

APELAÇÃO-CRIME.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  FLAGRANTE  PREPARADO.
CRIME IMPOSSÍVEL. Do flagrante preparado decorre
a  ocorrência  de  crime  impossível.  Isto  é,  embora
provocado,  o  crime  está  impedido  de  se  consumar
pela  intervenção  policial.  Nesse  caso,  a  denúncia
pelos  verbos  nucleares  ter  em  depósito  e  trazer
consigo (ao invés de vender) não se mostram capazes
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de  superar  a  mácula  vertente  da  ação  policial.
RECURSO  PROVIDO.  ABSOLVIÇÃO.  (Apelação
Crime  Nº  70060494747,  Terceira  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente
Hassan  Ribeiro,  Julgado  em  21/08/2014)  (TJRS -
ACR:  70060494747  RS ,  Relator:  Diogenes  Vicente
Hassan  Ribeiro,  Data  de  Julgamento:  21/08/2014,
Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 19/09/2014)

PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E
CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 12,  C/C 18,  III,
DA LEI N.º 6.368/76, E ART. 1º, DA LEI N.º 2.252/54).
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  RECURSO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
FLAGRANTE  PREPARADO  OU  PROVOCADO.
OCORRÊNCIA.  SÚMULA  145,  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  CRIME  IMPOSSÍVEL.
ABSOLVIÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
"Há o flagrante preparado (ou provocado) - que não se
confunde com o flagrante esperado -  se o agente é
induzido  a  adquirir  substância  entorpecente  de  que
não dispunha,  por  terceiro ou pela  polícia,  no  caso,
chamado de  agente  provocador.  Nesta  hipótese,  há
um caso de crime impossível, por ineficácia absoluta
do meio. Recurso da defesa provido para absolver o
recorrente. Recurso da acusação improvido" (TJPR -
Apelação  Criminal  n.º  345.103-4  -  3ª  C.C.  -  Rel.
Bonejos Demchuk - DJ de 06.10.2006). (TJPR - ACR:
6310930 PR 0631093-0, Relator: Rogério Kanayama,
Data de Julgamento: 25/02/2010, 3ª Câmara Criminal)

Portanto,  o flagrante  preparado ou provocado se  dá quando o

agente policial, ou terceiro, induz o autor à pratica do crime, viciando a sua

vontade  e,  logo  em  seguida,  o  prende  em  flagrante.  Assim,  em  face  da

ausência de vontade livre e espontânea do infrator e da ocorrência de

crime impossível, a conduta é considerada atípica.

Ora,  no  caso  dos  autos,  lê-se  das  declarações  dos  agentes

policiais que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a ser a eles entregue

para deixarem de efetuar a prisão em flagrante, foi negociada entre o terceiro

desconhecido e o Tenente da PM, frise-se:

[…]  que ato contínuo passaram o celular  para o
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Tenente e este começou a negociar; que acabaram
fechando por 3 mil reais; que retornaram o celular ao
motorista Ricardo; que este saiu e ao retornar voltou
com  uma  senhora  com  uma  criança;  que  era  Ana
Márcia; que ao chegar já foi sendo entregue o dinheiro
e dando voz de prisão; que quem passou o dinheiro
para o Tenente foi o motorista Ricardo [...]  que foi o
Tenente quem falou com a voz pelo telefone e foi este
quem  ofereceu  o  dinheiro  (3ª  SGT  PM  Valcir  de
Araújo Silva à fls. 184/184v).

[…] que em seguida o celular  tocou novamente e a
pessoa  do  outro  lado  da  linha  começou  a  tentar
subornar o policial;  que no intuito de tentar prender
a pessoa o oficial começou a negociar; que após
acertarem o preço a pessoa do outro lado da linha
pediu  para  que  passassem  o  telefone  para  o
motorista; que  quando  passou  o  telefone  para  o
motorista já tinham acertado o preço de 3 mil  reais;
que a voz deu os dados para que o motorista fosse
buscar o dinheiro; que o motorista saiu e após trinta
minutos retornou com a acusada Ana Márcia e uma
criança de colo; que neste momento foi dada voz de
prisão [...] (CB PM Phelipe Paulo dos Santos Lima à
fl. 185)

Outrossim,  o  réu  foi  liberado  pela  Polícia  para  buscar  o  valor

acertado  com o  terceiro  desconhecido,  somente  sendo  preso  em flagrante

quando retornou ao local com a quantia, restando, nessa senda, configurado o

crime  impossível  por  ineficácia  absoluta  do  meio,  sendo,  nessa  senda,

imperiosa a absolvição do agente nos moldes do artigo 386, III do CPP (“não

constituir o fato infração penal”).

Forte em tais razões, dou provimento ao apelo para absolver o

réu Ricardo Barbosa de Pontes das sanções penais dos artigos 33 da Lei n.

11.343/06 e 333 do Código Penal, nos moldes delineados no artigo 386, incisos

VII e III do CPP. 

É como voto.

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

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


