
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004056-22.2012.815.0371 – 6ª Vara Mista de Sousa 
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
01 APELANTE: Claudemir Sarmento
ADVOGADO: João Hélio Lopes da Silva
02 APELANTE: Jacinto Ferreira Neto e Antônio Flávio Faustino da Silva
ADVOGADO: Aélito Messias Formiga
03 APELANTE: Maria do Desterro Leita da Silva
ADVOGADO: José Silva Formiga
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 C/C ART.
40,  III,  DA  LEI  Nº 11.343/2006.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  INTEMPESTIVIDADE
DE  DOIS  APELOS CONSTATADA.  INTERPOSIÇÃO
FORA  DO  PRAZO  LEGAL.  NÃO  CONHECIMENTO.
DOSIMETRIA PENAL DE UM DOS RÉUS.  EQUÍVOCO
CONSTATADO  DE  OFÍCIO.  REINCIDÊNCIA
CONSIDERADA COMO  AGRAVANTE.  INCORREÇÃO.
ACUSADO  QUE  NÃO  OSTENTA  A  CONDIÇÃO  DE
REINCIDENTE.  NECESSÁRIA  READEQUAÇÃO  DA
SANÇÃO DESTE  CONDENADO.  DEMAIS  RÉUS  QUE
ALEGAM  INSUFICIÊNCIA    DE  PROVAS PARA
CONDENAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONJUNTO PROBATÓRIO
BASTANTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  INSURGÊNCIA DE  UMA
APELANTE  QUANTO  À  PENA.  PEDIDO  DE
INCIDÊNCIA  DO  TRÁFICO  PRIVILEGIADO  E
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS
DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DESTES PONTOS.  PLEITO DE
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40,
III, DA LEI DE TÓXICO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME
COMETIDO  NAS  DEPENDÊNCIAS  DE
ESTABELECIMENTO  PRISIONAL.  CONHECIMENTO
PARCIAL  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,
DESPROVIMENTO.

-  Não  deve  ser  conhecido  o  recurso  de  apelação  quando  se
constata que o mesmo foi interposto fora do quinquídio legal
previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal.



- Praticado o crime em exame antes do trânsito em julgado de
sentença condenatória decorrente de delito anterior, não há que
se falar em reincidência, impondo-se a readequação da pena, de
ofício.

- É descabido o pleito de absolvição pelo crime de tráfico de
entorpecentes quando o conjunto probatório constante dos autos
aponta, clara e suficientemente, para a sua prática por parte dos
apelantes.

- Já aplicada, pelo juízo a quo, a causa de diminuição do § 4º do
art.  33  da  Lei  de  Tóxico,  bem como  substituída  a  pena  por
restritiva de direitos, não deve ser conhecido o pleito recursal
com essa finalidade, ante a falta de interesse.

-  Tendo  o  crime  de  tráfico  de  drogas  sido  cometido  nas
dependências  de  estabelecimento  prisional  é  cogente  a
incidência  da  causa  de  aumento  do  art.  40,  III,  da  Lei  nº
11.343/2006.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  não  conhecer  dos  recursos  de
Antônio Flávio Faustino da Silva e Jacinto Ferreira Neto, face a intempestividade;
reduzir,  de  ofício,  face  o  afastamento  da agravante  da reincidência,  a  pena de
Jacinto  Ferreira  Neto  para  07  (sete)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado; negar
provimento à apelação de Claudemir Sarmento; e conhecer, em parte, do apelo de
Maria do Desterro Leite da Silva e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara da Comarca de Sousa, o Ministério Público
ofereceu denúncia  contra  Maria  do Desterro  Leite  da  Silva,  Wigna Dibegna Soares
Pereira, Francisca Euda Soares Pereira, conhecida por “Fransuelda”, Jacinto Ferreira
Neto,  Antônio  Flávio  Faustino  da  Silva,  conhecido  por  “Macaúba”  e  Claudemir
Sarmento,  conhecido  por  “Mimi”,  incursionando  a  primeira  denunciada  no  art.  33,
caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, e com o art. 71 do CP; e os demais no art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória, que “aos cinco dias do mês de agosto
de 2012, por volta das 09h00min, na Colônia Penal Agrícola do Sertão, Sousa-PB, a indigitada Maria do
Desterro Leite da Silva foi presa em flagrante delito por trazer consigo e transportar drogas para serem
entregues para mercancia no interior do referido estabelecimento prisional, sendo apreendida com a
mesma, escondidos na vagina, dois volumes, envolvidos em preservativos masculinos, contendo maconha
e crack, bem como um chip e um cartão de memória para telefone móvel.

Segundo  extrai-se  dos  autos,  no  momento  da  revista  íntima,  a  agente
penitenciária encontrou os papelotes escondidos na vagina da primeira denunciada, motivo pelo qual a
polícia militar foi acionada e, chegando ao local, a conduziu para a delegacia onde se constatou que a
substância apreendida tratava-se de droga, sendo autuada em flagrante delito.



Interrogada em delegacia de polícia, a primeira denunciada confessou que
trazia consigo, e por reiteradas e sucessivas vezes já havia adentrado na Colônia Penal Agrícola do
Sertão,  drogas,  sendo  que  seriam destinadas  ao  seu  companheiro  detento  de  nome  Antônio  Flávio
Faustino da Silva, popularmente conhecido por “Macaúba” e a Claudemir Sarmento, conhecido por
“Mimi” que vendiam a droga a outros detentos.

Depreende-se, que a primeira denunciada quando conduzida para o Hospital
Regional de Sousa-PB, para ser retirado o restante da droga que se encontrava em sua vagina, revelou
que a segunda denunciada também iria adentar no estabelecimento prisional local com droga, mas ao se
deparar com a prisão em flagrante daquela logo evadiu-se do local, antes mesmo de ser revistada, para
se desfazer da droga.

Infere-se que realizou-se diligências e localizou-se Wigna Dibegna Soares
Pereira (segunda denunciada), tendo esta confessado que realmente trazia consigo e transportava drogas
para  serem  entregues  para  comércio  no  interior  da  Colônia  Penal,  sendo  a  droga  apreendida  na
residência de sua genitora, ainda com “envólucro de preservativo masculino”.

Dessume-se, que Francisca Euda Soares Pereira (terceira denunciada) tinha
em depósito, escondida embaixo de um tijolo na região da sala de estar de sua residência, cerca de 410
(quatrocentos e dez) gramas de “Cannabis sativa lineo”, popularmente denominada de maconha e 10
(dez) gramas de crack.

Noticiam  os  autos  exordiais  policiais  que  Jacinto  Ferreira  Neto
(quarto  denunciado),  Antônio  Flávio  Faustino  da  Silva,  popularmente  conhecido  por
“Macaúba”  e  Claudemir  Sarmento,  conhecido  por  “Mimi”,  recebiam  a  droga
transportada pelas denunciadas e vendiam para outros detentos na Colônia Penal” .

Processo  desmembrado  em relação  a  ré  Wigna  Dibegna
Soares Pereira, ficando o curso do processo relativo a ela suspenso (fl. 395).

O Magistrado Philippe Guimarães Padilha Vilar, em sentença de
fls.  517/531,  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  punitiva,  para  absolver
Francisca Euda Soares Pereira e condenar  Maria do Desterro Leite da Silva  a uma
pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500
(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
substituindo  aquela  por  duas  penas  restritivas  de  direitos  (prestação  de  serviços  à
comunidade e limitação de fim de semana); Jacinto Ferreira Neto a uma pena de 08
(oito)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  fechado,  e  875
(oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato;  Antônio Flávio Faustino da Silva a uma pena de 10 (dez) anos e 06
(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.050 (mil e cinquenta) dias-
multa,  à  razão  de  1/30  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato;  e  Claudemir
Sarmento a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo vigente  à  época  do fato.  Ao final, concedeu aos  réus o direito de
recorrerem em liberdade. 

Contra tal sentença foram interpostas Apelações pelos acusados
condenados (fls. 558, 560 e 563). 

Em  suas  razões,  os  réus  Jacinto  Ferreira  Neto  e  Antônio
Flávio Faustino da Silva alegaram ausência de provas para a condenação pelo delito
denunciado; que seja afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Tóxico e seja
aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da citada lei; e a redução da pena de
multa, por não terem condições de arcar com tal ônus (fls. 570/577)

Razões  de  apelação  de  Claudemir  Sarmento,  alegando
insuficiência de provas para a condenação, mormente porque os depoimentos prestados
na esfera policial não foram confirmados em juízo (fls. 613/618).



A acusada Maria do Desterro Leite da Silva, em suas razões,
sustentou fragilidade de provas quanto ao crime denunciado em relação a sua pessoa;
que a droga com ele encontrada era para uso próprio; que não há prova de que a droga
se  destinava  à  comercialização;  que  deve  ser  afastado  o  art.  40,  III,  da  Lei  nº
11.343/2006 e aplicado o § 4º do art. 33 da citada lei, bem como substituída a pena por
restritivas de direitos (fls. 620/621).

Contrarrazões  oferecidas  às  fls.  581/586,  626/630  e  674/676,
pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 679/693, opinou pelo não conhecimento
dos recursos  de Jacinto Ferreira  Neto e  Antônio Flávio  Faustino da Silva,  ante  sua
intempestividade, e pelo desprovimento dos apelos de Claudemir Sarmento e Maria do
Desterro.

É o relatório.
VOTO:

DO  APELO  DE  ANTÔNIO  FLÁVIO  FAUSTINO  DA  SILVA  E  JACINTO
FERREIRA NETO

Compulsando os autos, observa-se que o apelo interposto pelos
réus Antônio Flávio Faustino da Silva e Jacinto Ferreira Neto não deve ser conhecido,
tendo em vista a sua notória intempestividade. 

Com efeito, foi publicada, no diário da justiça, nota de foro com
intimação do advogado dos citados acusados acerca da sentença, no dia 24/04/2015 (fl.
561).

Por  sua  vez,  o  réu  Antônio  Flávio  Faustino  da  Silva  foi
intimado da sentença condenatória em  27/04/2015 (segunda-feira) (fl. 556)  enquanto
que Jacinto Ferreira Neto o foi em 25/04/2015 (sábado) (fl. 557), de modo que o prazo
recursal  teve  início,  respectivamente,  nos  dias  28/04/2015 e  26/04/2015,  recaindo o
último dia  do  prazo de  Antônio  Flávio  em dia  02/05/2015  (sábado)  e  de  Jacinto
Ferreira em 01/05/2015 (feriado), motivo pelo qual este passou, em relação a ambos,
para o primeiro dia útil seguinte, no caso, 04/05/2015 (segunda-feira).

Ocorre  que  o  apelo  em  questão  só  foi  interposto  no  dia
05/05/2015 (fl.  560),  sendo inquestionável  a  intempestividade  do recurso,  tendo em
vista o desrespeito ao quinquídio legal do art. 593 do Código de Processo Penal, dando
ensejo ao seu não conhecimento. 

Contudo,  não  obstante  o  não  conhecimento  do  recurso  em
epígrafe, verifico a existência de equívoco passível de correção, de ofício, em relação
à aplicação da pena do acusado Jacinto Ferreira Neto.

De fato, o Juízo  a quo considerou ser o réu  Jacinto Ferreira
Neto reincidente e valorou tal condição, negativamente, na segunda fase da dosimetria
penal.



Da análise dos autos, contudo, observa-se que o recorrente não
é reincidente, por não se enquadrar no art. 63 do Código Penal, in verbis:

“Art.  63.  Verifica-se  a  reincidência  quando  o  agente  comete  novo crime,
depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o
tenha condenado por crime anterior”.

Com  efeito,  o  crime  ora  examinado  data  de  05/08/2012,
conforme  a  denúncia,  pelo  que  se  extrai  que  foi  praticado  antes  do  trânsito  em
julgado da sentença condenatória  citada na folha de  antecedentes  criminais do
citado réu (processo nº 0004753-77.2011.815.0371), datado de 26/09/2012 (fl. 510).

A respeito, cite-se a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME
DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  DOSIMETRIA.  SEGUNDA  FASE.
REINCIDÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE  CONDENAÇÕES  DEFINITIVAS
POR  FATO  POSTERIOR  AO  APURADO  NOS  AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  HC  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Para a caracterização da reincidência, o crime pelo qual o réu está sendo
julgado deve ter sido praticado após o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória de crime cometido anteriormente.
3. Habeas corpus não conhecido, porém, concedida a ordem de ofício para
afastar o reconhecimento da reincidência e reduzir a pena imposta, a 1 ano de
reclusão  e  10  dias  multa.”  (STJ  –  HC  338.257/SP,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)

Assim, em relação ao acusado Jacinto Ferreira Neto, é cogente o
afastamento, na segunda fase da dosimetria penal, da circunstância agravante da
reincidência.

Desse modo, sobre o quantum da pena-base de 06 (seis) anos e
03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa deve incidir a causa de aumento de pena do
art.  40,  III,  da  Lei  de  Tóxico  –  considerada  pelo  Magistrado  de  primeiro  grau,  na
terceira fase da aplicação da sanção, na fração de 1/5 –, dando ensejo à sanção definitiva
de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-
multa,  mantendo-se os  demais  termos  da sentença,  em  especial  o  regime  inicial
fechado para o cumprimento da pena, nos moldes do art. 33, § 3, do CP e tendo em
vista a  natureza e quantidade da droga apreendida, valorada negativamente pelo
Juiz sentenciante.

DA  ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  DOS  ACUSADOS
CLAUDEMIR SARMENTO E MARIA DO DESTERRO LEITE DA SILVA

Os acusados Claudemir Sarmento e Maria do Desterro Leite da
Silva interpuseram,  cada  um,  apelação  criminal,  sob  o  argumento  comum  de
insuficiência de provas  para condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, razão
pela qual esse ponto dos recursos será apreciado conjuntamente.



Compulsando os autos, infere-se que a materialidade do crime
em epígrafe está amplamente comprovada pelo auto de apreensão de fl.  36; auto de
apreensão de fl. 37 e pelo laudo de exame Químico-Toxicológico de fls. 229/232.

No tocante à autoria, do mesmo modo, não resta dúvidas de que
recai  nas  pessoas  dos  citados  apelantes,  consoante  demonstra  o  conjunto  probante
coligido, especificamente, a prova oral colhida.

Narram os autos que as drogas apreendidas (aproximadamente,
440 gramas, no total, de maconha e 10 (dez) gramas de crack) seriam destinadas aos
denunciados  Antônio  Flávio  Faustino  da  Silva,  Jacinto  Ferreira  Neto  e  Claudemir
Sarmento,  presos  na  Colônia  Penal  Agrícola  de  Sousa,  tendo  a  acusada  Maria  do
Desterro Leite da Silva sido presa em flagrante ao adentrar no referido estabelecimento
penal com parte desta droga.

A ré Maria do Desterro Leite da Silva, na esfera policial, às fls.
18/20, confessou os fatos em comento, com riqueza de detalhes. Vejamos:

“Desde o final  de junho, a  interrogada reatou o romance com Macaúba e
passou  a  levar  a  droga  para  dentro  da  Colônia  Penal;  Há  cerca  de  duas
semanas, se mudou para esta cidade, onde passou a dividir o aluguel de uma
casa com “Wigna, mulher de Jacinto”, também detento; No dia de hoje, por
volta das nove horas e quarenta minutos, ambas chegaram à Colônia Penal
para visitar os companheiros, levando embalagens com drogas envoltas em
camisinhas,  na  vagina;  Explica  que  ao  passar  pela  revista,  a  agente
penitenciária de nome “Dorinha” percebeu que trazia um volume na vagina,
chamou a também agente penitenciária  “Petrúcia” e  ambas encontraram o
primeiro volume de maconha, anunciaram sua prisão e a trouxeram para a
delegacia; Ocorre que ao longo deste interrogatório, revelou que trazia mais
dois  volumes  na  vagina,  onde  havia  maconha,  cerca  de  dez  gramas  de
“crack”, um chip de celular e um cartão de memória de celular, levando esta
autoridade a acionar as agentes penitenciárias, para levá-la ao Hospital desta
cidade, onde foram retirados os dois volumes restantes; Wigna, que estava
com  a  interrogada  por  ocasião  da  revista,  logo  que  percebeu  que  a
companheira  havia  sido  flagrada  transportando  a  droga,  saiu  correndo,
dizendo que “ia chamar a mãe dela”, mas era pretexto para sair dali e se livrar
da  droga que  também trazia escondida  na vagina,  na ocasião;  Quando as
agentes  penitenciárias  souberam  do  restante  da  droga,  delataram  o
comportamento de Wigna na Colônia e informaram à polícia civil, que entrou
em diligências e encontraram na residência da mãe de Wigna, ambas e o resto
da droga da interrogada e dois pacotes de maconha embrulhado em forma de
quadrado,  que pertenciam a Wigna – inclusive um deles  envolto em uma
camisinha, que estava na vagina de Wigna no momento em que a interrogada
foi  revistada  pelas  agentes  penitenciárias  (...)  que  ela,  “Macaúba”  e
Claudemir Sarmento – “Mimi”, também cumprindo pena na Colônia Penal,
combinaram  o  transporte  da  droga  e  dos  objetos  na  quarta-feira  passada
(01/08/2012),  o  que  vinha  se  repetindo  regularmente,  as  quartas-feiras  e
domingo, só que neste domingo eles insistiram para ela levar uma “parada de
R$ 75,00” e as dez pedras de crack, o que deixou a interrogada preocupada,
disse  que  não  dava  para  levar  e  explica  que  sempre  levava uma  de  “R$
50,00”, que é uma quantidade bem menor; Perguntada pela embalagem da
droga  e  do  chip  e  cartão  de  memórias,  respondeu  a  interrogada  que  ela
mesma divide a droga e faz os pacotes, sendo que sempre são dois volumes e
desta vez teve um terceiro, por se tratar de quantidade maior, o que fez com
que a agente penitenciária percebesse e a interrogada fosse presa; Ratifica a
interrogada, dizendo que das outras vezes que entrou com a droga, não foi
notada porque era uma quantidade menor, mas desta vez a embalagem do
último volume apareceu na revista; perguntada pelo local onde a droga foi
comprada, respondeu que “Mimi” está vivendo com “Evinha que vivia com o



finado Marcão (traficante)”, e esta lhe entregava a droga, para ser levada para
dentro da Colônia Penal, mediante pagamento de R$ 70,00 (setenta reais) por
viagem; Explica a interrogada que o pagamento não ficava com ela, sendo
destinado ao abatimento da dívida que “Macaúba” tem com “Mimi”, já que
ele compra drogas a ele; Explica que a droga chegou às suas mãos na sexta-
feira, dia 03.08.2012, entregue por “Evinha, convivente de “Mimi” (...) que
estava  vendendo  drogas  para  “Evinha”  e  “Mimi”,  sempre  maconha,  que
recebe a  droga já  separada  em porções  vendidas  a  R$ 5,00 (cinco reais),
chegando  a  vender  cerca  de  dez  a  quinze  porções  por  dia;  Explica  que
costumava receber a droga diretamente de “Evinha”, tanto a que vendia em
casa, como a que levava para “Mimi” na Colônia Penal (...)  afirma que a
droga encontrada em seu poder lhe pertencia, bem como aqueles pacotes de
“maconha” encontradas em poder da mãe de Wigna”

No  mesmo  sentido  é  o  depoimento  da  denunciada  Wigna
Dibegna Soares Pereira, perante a autoridade policial, às fls. 23/24:

“estava presente quando Maria do Desterro foi  flagrada na revista  feita  à
companheiras  na  Colônia  Penal,  quando a  agente  penitenciária  “Dorinha”
encontrou maconha na vagina dela; Explica que saiu imediatamente do local,
a pretexto de avisar a mãe de Maria do Desterro, mas correu para casa, pois
trazia em sua  vagina uma “parada  de cinquenta” envolta  em preservativo
masculino,  referindo-se  a  quantidade  de  maconha  que  corresponde  a
cinquenta gramas; Explica que correu para a casa de sua genitora, retirou a
droga de sua vagina e mandou a mãe esconder o restante da droga que tinha
em  casa,  cerca  de  meio  quilo  de  maconha  embalada  em  porções  de
“cinquenta” (...) Perguntada pela origem da droga, respondeu que “Stefania,
mulher de cizinho, uma galega” lhe entregou a droga na segunda-feira da
semana passada (30.07.2012), lhe dizendo que a droga era de Mimi, outro
detento (...) que Maria do Desterro foi até a casa da interrogada, na quarta-
feira dia 01.08.2012, dizendo que tinha vindo pegar a droga de Mimi, ocasião
em que  “ela  pegou  uma de  cinquenta  e  uma  de  vinte  e  cinco,  botou  na
camisinha, colocou na vagina”, deixando o resto com a interrogada, e foi para
a Colônia Penal para visita do dia, entrando com a droga sem ser pega pela
revista,  fazendo o mesmo no dia de hoje, sendo que “estava levando uma
parada de setenta e cinco e dez gramas de pedra (crack)”

A denunciada Francisca Euda Soares Pereira, em audiência de
instrução (mídia de fl. 463), disse que não é verdade a acusação; que não foi ela que
escondeu a droga;  que não tinha conhecimento da droga;  que,  praticamente,  não
conhecia Desterro, só a conheceu na quarta-feira, pois ela estava na sua casa para
ir para o presídio com Wigna; que, no domingo, ela foi presa; que Desterro chegou
com a sacola e disse “Fransuelda eu vou deixar essa sacola aqui e quando eu voltar
do presídio eu pego”;  que a  sacola estava em cima do armário e  que Wigna,  na
hora em que Desterro foi presa,  colocou a sacola por trás  de um tijolo;  que viu
Wigna colocando, mas não sabia o que era; que, depois, quando Wigna foi presa,
ela  disse  “mãe  me  dê  aquele  negócio”  e  como  eu  tinha  visto  onde  ela  tinha
colocado, fui lá buscar”.

A testemunha Maria Auxiliadora da Silva, em juízo, conforme
mídia de fl. 463, afirmou que revistou Maria do Desterro e viu algo em sua vagina; que
viu a camisinha, que tinha droga, cartão de memória, chip e pedra de crack; que Maria
do Desterro ia visitar Macaúba; que Maria do Desterro falou, na delegacia, que lá dentro
a droga era para Mimi; que Maria do Desterro descobriu que tinha mais coisa com
Wigna.

A  testemunha  Petrúcia  Maria  Facundo  Ribeiro,  perante  o
Magistrado, na mídia de fl. 463, asseverou que Maria Auxiliadora mostrou que tinha



encontrado com Maria do Desterro uma quantidade de droga nas suas partes íntimas;
que foram com ela para a delegacia e lá ela disse que tinha mais droga e, no hospital, foi
retirada mais quantidade da vagina dela; que Maria do Desterro chegou com Wigna e
disse que esta também vinha “carregada”; que Wigna disse que a droga estava na casa
de sua mãe, onde foi encontrado um pacote com droga embaixo de um tijolo; que com
Maria do Desterro foi encontrado cartão de memória, chip, maconha e pedra de crack;
que, na hora, Maria do Desterro disse que a droga era para Mimi vender lá dentro e para
Macaúba.

No mesmo diapasão, é o testemunho de João Paulo II Fernandes
Figueiredo, também em juízo (mídia de fl. 463), o qual atestou que estava na delegacia
de serviço; que Maria do Desterro havia tentado entrar no presídio com maconha nas
partes íntimas; que, na delegacia, ela informou que tinha recebido a droga de Evinha e
seria repassada para o presidiário de nome Mimi; que era um acordo entre ela, Mimi e
Macaúba; que ela informou que tinha mais substância no interior dela e que, no hospital,
foi  retirado  mais,  inclusive,  chip  de  celular,  crack  e  cartão  de  memória;  que  ela
informou que Wigna também ia tentar entrar no presídio; que Wigna disse que extraiu a
substância do interior dela; que foi até a casa da mãe de Wigna e esta entregou alguns
pacotes de maconha, um dele envolto em preservativo, tendo Wigna dito que esta seria a
droga que estava no interior dela.

A  tese defensiva de insuficiência  de provas para condenação,
portanto,  não  merece  prosperar, pois,  ao  revés  do  alegado,  o  conjunto  probatório
colhido,  tanto  a  esfera  policial,  quanto  judicial,  é  indiscutível na demonstração do
cometimento, pelos apelantes, do crime de tráfico de entorpecentes narrado na denúncia,
sendo insubsistente, por conseguinte, a tese defensiva da recorrente Maria do Desterro
de  que  o  entorpecente  apreendido  se  destinava  a  seu  uso  pessoal,  bem como a  do
condenado Claudemir Sarmento de que a prova produzida na esfera policial não teria
sido confirmada em juízo. 

Sendo  assim,  considerando  o conjunto de provas e indícios
desfavoráveis aos  acusados, recolhidos ao longo da persecução  penal  e não
desconstituídos pela defesa, e a fragilidade das explicações dos réus, observa-se que a
condenação era mesmo a medida que se impunha, conduzindo ao não acolhimento do
pleito absolutório.

DA PENA APLICADA À RÉ MARIA DO DESTERRO LEITE DA SILVA

A apelante Maria do Desterro pugna, ainda, em seu apelo, pelo
afastamento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 e pela aplicação do § 4º do art. 33 da
citada lei, bem como pela substituição da pena por restritivas de direitos.

Quanto aos pleitos de incidência da causa de diminuição do §
4º do art. 33 da Lei de Tóxico e de substituição da pena por restritiva de direito ,
vejo que não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal, haja vista que já
foram deferidos pelo Juízo a quo.

No tocante  à  causa de aumento do art.  40,  III,  da  Lei  de
Tóxico, vejo que foi aplicada, acertadamente, pelo Magistrado primevo.



O referido dispositivo legal dispõe: 

“Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de
um sexto a dois terços, se:
(...)
III -  a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de
estabelecimentos  prisionais,  de  ensino  ou  hospitalares,  de  sedes  de
entidades  estudantis,  sociais,  culturais,  recreativas,  esportivas,  ou
beneficentes,  de  locais  de  trabalho coletivo,  de  recintos  onde se  realizem
espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de
dependentes  de  drogas  ou  de  reinserção  social,  de  unidades  militares  ou
policiais ou em transportes públicos;”

Destarte, à vista das provas colhidas e, sem maiores delongas, é
patente a incidência da causa de aumento em questão ao caso dos autos, porquanto  o
crime em comento foi, de fato, cometido na Colônia Penal Agrícola de Sousa, não
merecendo acolhimento o pedido formulado pela recorrente Maria do Desterro.

Diante do exposto, voto no sentido, de: a) não conhecer dos
recursos  de  Antônio  Flávio  Faustino  da  Silva  e  Jacinto  Ferreira  Neto,  face  a
intempestividade; b)  reduzir,  de  ofício,  face  o  afastamento  da  agravante  da
reincidência, a pena de Jacinto Ferreira Neto para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,  mantendo-se o regime inicial
fechado; c) negar provimento à apelação de Claudemir Sarmento; e d) conhecer, em
parte,  do apelo de Maria do Desterro Leite da Silva e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.

Expeça-se  mandado  de  prisão  para  os  réus  Antônio  Flávio
Faustino da Silva, Jacinto Ferreira Neto e Claudemir Sarmento.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, relator,  Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


