
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 184.838 - MG (2010/0168324-0)
  
RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : DANIEL BORGES ROCHA 

EMENTA

HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, COMBINADOS COM 
O ARTIGO 40, INCISOS III E V, TODOS DA LEI 11.343/2006). 
SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ QUE SE ENCONTRAVA 
EM GOZO DE FÉRIAS E QUE JÁ HAVIA SIDO REMOVIDO 
PARA OUTRA VARA DA MESMA COMARCA. 
INCOMPETÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que 
passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal 
após o advento da Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, o 
magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a 
sentença no feito, nos termos do § 2º do artigo 399 do Código 
de Processo Penal. 
2. Em razão da ausência de outras normas específicas 
regulamentando o referido princípio, nos casos de convocação, 
licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que 
tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia - 
permitida pelo artigo 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá ser 
aplicado subsidiariamente o contido no artigo 132 do Código 
de Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao 
sucessor do magistrado. Doutrina. Precedente.
3. No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 
2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, introduzido pela 
Lei 11.719/2008, quando proferida a sentença, o Juiz de 
Direito encontrava-se em gozo de férias regulamentares, e já 
havia sido removido da 3ª Vara de Tóxicos de Belo 
Horizonte/MG, para a 2ª Vara de Família da mesma comarca.
4. Assim, na hipótese vertente, conquanto tenha sido o 
responsável pela instrução do feito, o Juízo que proferiu a 
decisão condenatória, tanto em razão das férias, como 
também em virtude da remoção, não era mais o competente 
para se manifestar sobre o mérito da ação penal, já que, nos 
termos do artigo 132 do Código de Processo Civil, o juiz que 
presidiu a instrução, mas que por qualquer motivo esteja 
afastado, não proferirá sentença, devendo encaminhar os 
autos ao seu sucessor.
5. Constatada a incompetência do Juízo prolator do édito 
repressivo, cumpre reconhecer a nulidade da sentença 
prolatada nos autos, devendo outra ser proferida pela 
autoridade judicial competente.
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6. Anulada a condenação, restam prejudicados os demais 
pedidos formulados no mandamus .
7. Ordem concedida para anular a sentença condenatória 
proferida contra o paciente, devendo outra ser prolatada pelo 
Juízo competente.

 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, "Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, 
concedeu a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros 
Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) e Laurita Vaz votaram 
com o Sr. Ministro Relator. 

Votou vencido o Sr. Ministro Gilson Dipp que  denegava a ordem. 
SUSTENTOU ORALMENTE NA SESSÃO DE 28.06.2011: DRA. 

GABRIELA NEHME BEMFICA (P/PACTE)

Brasília (DF), 04 de agosto de 2011. (Data do Julgamento).

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 184.838 - MG (2010/0168324-0)
  
IMPETRANTE : CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PACIENTE  : DANIEL BORGES ROCHA 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de 

habeas corpus impetrado em favor de DANIEL BORGES DA ROCHA, contra 

acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

que negou provimento à Apelação Criminal n. 1.0024.08.269585-9/001, mantendo a 

condenação do paciente à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) 

dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.632 (mil 

seiscentos e trinta e dois) dias-multa, pela suposta prática dos delitos previstos nos 

artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, incisos III e V, todos da Lei 

11.343/2006.

Noticiam os autos que o paciente, juntamente com outros corréus, 

foram denunciados e condenados pelos crimes de tráfico de drogas e de 

associação para a narcotraficância, uma vez que integrariam organização criminosa 

voltada à distribuição de entorpecentes em festas, bares e boates no Estado de 

Minas Gerais.

Alegam os impetrantes que o juiz prolator da sentença condenatória 

seria incompetente, uma vez que se encontrava em gozo de férias quando proferiu 

o édito repressivo, tendo, ainda, sido removido da Vara Criminal para a Vara de 

Família da mesma Comarca em data anterior à do julgamento.

Afirmam que o paciente, que não trazia consigo droga alguma, foi 

condenado com base exclusivamente em depoimentos policiais e em denúncias 

anônimas, e que estaria cumprindo pena iníqua, parcial e descabida.

Sustentam que o delito de associação para o tráfico não estaria 

configurado, uma vez que inexistente qualquer prova de estabilidade ou 

permanência entre os envolvidos, tampouco elementos que demonstrem o liame 

supostamente existente entre o paciente e os demais corréus.

Aduzem que as causas de aumento previstas nos incisos III e V do 
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artigo 40 da Lei 11.343/2006 não seriam aplicáveis ao paciente, uma vez que não 

haveria provas de que os entorpecentes seriam efetivamente comercializados nas 

proximidades de uma boate, além do que ele não teria conhecimento da 

procedência da droga, que supostamente seria oriunda de outro Estado da 

Federação.

Defendem a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do 

artigo 33 da Lei 11.343/2006, já que o paciente é primário e de bons antecedentes, 

não havendo provas da existência de organização criminosa, nem de associação 

para fins de tráfico de entorpecentes.

Requerem a concessão da ordem para que seja anulada a sentença 

condenatória em face da incompetência do Juízo ou, alternativamente, para que o 

delito de associação para o tráfico seja excluído do édito repressivo, afastando-se, 

ainda, as causas de aumento previstas nos incisos III e V do artigo 40 da Lei 

11.343/2006, reduzindo-se a reprimenda diante da causa de diminuição do § 4º do 

artigo 33 da Lei de Drogas, e substituindo-se a sanção privativa de liberdade por 

restritiva de direitos.

Dispensadas as informações (e-STJ, fl. 185), o Ministério Público 

Federal, em parecer de fls. 192/211, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

 

Documento: 1053377 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/08/2011 Página  4 de 31



 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 184.838 - MG (2010/0168324-0)
  

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Conforme 

relatado, com este habeas corpus  pretende-se, em síntese, a anulação da sentença 

condenatória em face da incompetência do magistrado prolator ou, 

alternativamente, a exclusão do delito de associação para o tráfico do édito 

repressivo, o afastamento das causas de aumento previstas nos incisos III e V da 

Lei 11.343/2006, e a aplicação da minorante estabelecida no § 4º do artigo 33 de 

Drogas, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com 

outros corréus, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação 

para a narcotraficância (artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, incisos III e V, 

todos da Lei 11.343/2006), extraindo-se da peça acusatória as seguintes 

passagens:

"Consta do incluso inquérito policial nº 1.738/08 que 
policiais civis, no decorrer de investigações provenientes 
da cautelar nº 024.08.123.561-6, a qual tinha por 
finalidade apurar o envolvimento do denunciado Elton 
José Lopes no tráfico de drogas sintéticas, através da 
'Operação Enigma', constataram a existência de uma 
verdadeira organização criminosa, amparada pela 
tecnologia e pela suposta segurança de dados e 
anonimato proveniente do uso deste recurso, comandada 
pelo denunciado supracitado, o qual, mesmo custodiado 
em um presídio do estado do Espírito Santo, controla 
todas as atividades da quadrilha, uma vez que tem livre 
acesso a telefones celulares, notebooks e à internet. 
Apurou-se, ainda, que Elton José tem, como um de seus 
principais articuladores na cidade mineira, o denunciado 
Thiago Bermudes Castelar.
Em decorrência dessas investigações e monitoramento 
telefônico autorizado pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos 
desta capital, foi interceptada uma ligação do denunciado 
Thiago Cardoso Botelho, o qual, segundo os 
levantamentos, tem costume de, às vesperas de festas 
'rave' e shows, contatar com seus distribuidores de 
drogas, no intuito de adquiri-las e revendê-las nos 
referidos eventos.
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Na oportunidade, Thiago Cardoso Botelho marcou 
encontro com o denunciado Thiago Bermudes Castelar, 
para a entrega de certa quantidade de 'esctasy' no dia 30 
de outubro de 2.008, a ser efetivada no cruzamento da 
Avenida do Contorno com a Rua Aimorés, região da 
Savassi.
Diante de tal fato, agentes da Delegacia Especializada 
Antidrogas se dirigiram até o local combinado na noite 
anterior, onde se espalharam e esperaram o momento da 
tradição da mercadoria ilícita.
Em dado momento, ali chegaram os denunciados Thiago 
Botelho e Daniel Borges Rocha, o qual conduzia o veículo 
VW/Golf, placas DHY-4255, de sua propriedade, 
estacionando-o próximo a boate Sayonara. Pouco depois, 
chegou ao local o veículo GM/Astra, placas GZT-4105, 
conduzido pela pessoa de Norton Rafael de Souza Cota, 
em companhia de Bruno Diniz Bastos, que se dirigiram a 
um bar no lado da aludida boate.
Nisto, Thiago Botelho e Daniel se deslocaram até o 
referido bar, onde encontraram Norton e Bruno assistindo 
a uma partida de futebol e começaram a conversar com 
os mesmos, quando Thiago Botelho pediu a Norton que 
lhe emprestasse seu telefone para que o mesmo 
realizasse uma ligação, vez que seus créditos haviam 
acabado. Segundo Norton, sem conhecimento do 
verdadeiro destino da ligação, emprestou-lhe seu 
telefone, tendo Thiago Botelho o repassado a Daniel, o 
qual efetuou a ligação para o denunciado Thiago 
Bermudes, avisando-o que já havia chegado ao local 
ajustado, sendo que tal diálogo foi presenciado por um 
dos agentes que participavam da campana." (e-STJ, fls. 
28/29).

A inicial acusatória prossegue, relatando como se deu a ação policial:

"Minutos depois, o denunciado Thiago Bermudes 
Castelar compareceu ao local no veículo Peugeot 206, 
placas HDJ-0820, de propriedade de sua namorada, a 
também denunciada Franciani Batista Bicalho, que o 
acompanhava no momento dos fatos. Logo em seguida, 
Thiago Cardoso se deslocou em direção ao veículo 
Peugeot e adentrou o mesmo. Nesse instante, uma das 
equipes da Policia Civil, presente no local, realizou a 
abordagem do veículo Peugeot, enquanto outra equipe 
abordava os indivíduos que ficaram no bar.
Durante a revista do automóvel, os policiais lograram 
êxito em arrecadar 203 (duzentos e três) comprimidos de 
ecstasy. Submetidos à busca pessoal, em poder de 
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Thiago Cardoso, foram apreendidos um aparelho de 
telefonia celular marca Nokia, modelo 1208, a quantia de 
R$ 2.945 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais) 
em espécie; na posse de Thiago Bermudes, um celular 
marca Nokia, modelo 6101, o comprovante de depósito 
em favor de Carlos Alberto Rodrigues Pereira, do Banco 
Bradesco, agência 1277-7, conta 051705, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) e um pedaço de papel com 
anotações de nomes e valores e, com Franciani Batista, 
um celular da marca LG.
Já em poder de Daniel Borges, foram encontrados três 
ingressos, sendo um para festa UMF Brasil, um para a 
festa Eletronic Engma e um para a festa Cremfieds, além 
de um celular marca Nokia, modelo 3120. Já na posse de 
Norton, foi apreendido um aparelho celular marca Nokia 
3120." (e-STJ, fls. 29/30).

Especificamente sobre a participação do ora paciente, eis o que 

aduzido pelo órgão ministerial:

"Com intuito de apurar o real envolvimento de Daniel nos 
fatos apurados, agentes da Polícia Civil deslocaram-se 
até a cidade de Campo Belo, onde realizaram o 
levantamento da vida pregressa de Daniel e Thiago 
Botelho, colhendo informações através de testemunhas, 
bem como de um documento 'reservado' da Seção de 
Inteligência da 161ª Cia PM, a qual relatava denúncia de 
populares acerca do envolvimento de Daniel com o 
narcotráfico, adquirindo a droga em Belo Horizonte e as 
comercializando, juntamente com Thiago Botelho, em 
festas e bares da cidade.
Assim agindo, os denunciados, em concurso de 
vontades, e previamente associados entre si e com 
terceiras pessoas para perpetrar o tráfico de drogas, após 
adquirirem, traziam consigo, guardavam e mantinham em 
depósito, com intuito de mercancia, drogas, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, praticando o crime nas imediações ou no 
interior de estabelecimentos onde se realizam 
espetáculos e diversões (Boate, bares e festas 'rave'), 
sendo caracterizado, ainda, o tráfico entre estados da 
federação (Mato Grosso/Minas Gerais e Espírito 
Santo/Minas Gerais)." (e-STJ, fls. 30/31).

Sobreveio sentença, na qual o paciente restou condenado à pena de 

10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial 
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fechado, além do pagamento de 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, 

pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, 

incisos III e V, todos da Lei 11.343/2006.

Irresignada, a defesa apelou, tendo a Corte de origem negado 

provimento ao recurso em acórdão que restou assim ementado:

"EMENTA: PRIMEIRA PRELIMINAR - PROCESSO 
PENAL - NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA 
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - OFENSA - 
INEXISTÊNCIA - MAGISTRADO QUE INSTRUIU O 
FEITO E PROFERIU A SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS 
APELANTES - CONDIÇÕES DO ART. 399, § 2º DO CPP 
C/C ART. 132 DO CPC. De acordo com o art. 399, § 2º, 
do Código de Processo Penal, que suscitou o princípio da 
identidade física do Juízo, aquele que presidiu a instrução 
deverá proferir a sentença, como no caso concreto, em 
que as férias regulamentares e a remoção para outra 
Vara da mesma jurisdição, ainda de que matéria distinta, 
não dá azo à alegada incompetência, nos termos do art. 
132 do Código de Processo Civil. SEGUNDA E 
TERCEIRA PRELIMINARES - NULIDADES - 
INEXISTÊNCIA. Natural que a defesa procure espiolhar 
nulidades processuais após a sentença condenatória, 
condição que não se justifica. QUARTA PRELIMINAR - 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - NULIDADE - 
INOCORRÊNCIA - PROVA ELABORADA DE ACORDO 
COM OS PRECEITOS DA LEI FEDERAL 9.296/96. 
Sendo de incontestável validade o monitoramento 
telefônico e eletrônico, apto a deflagrar um largo 
esquema associativo de aquisição e distribuição de um 
grande volume de drogas, inclusive entre estados da 
federação, não há que se falar em nulidade, tendo a 
diligência grande importância para o livre convencimento 
do magistrado, tanto mais se a identificação dos 
acusados foi precedida de minucioso trabalho realizado 
pelo serviço de inteligência da polícia civil, com a ciência 
ministerial. QUINTA PRELIMINAR - PROCESSUAL 
PENAL - ALEGADA NULIDADE, ANTE A JUNTADA DO 
LAUDO DE VISTORIA EM APARELHO CELULAR 
POSTERIORMENTE AO ENCERRAMENTO DA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE 
PREJUÍZO - OPORTUNIDADE DA DEFESA DE 
CONTESTAR O DOCUMENTO, ANTES MESMO DAS 
RAZÕES DERRADEIRAS - ALEGAÇÕES VAZIAS DE 
FUNDAMENTO - MERO EXPEDIENTE DE DEFESA. 
Não se pode declarar nulidade sem que haja 
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demonstração efetiva de prejuízo para qualquer das 
partes ou para a apuração da verdade real ('pas de nullité 
sans grief'), conforme as diretrizes expostas nos artigos 
563 e 566, ambos do Código de Processo Penal. SEXTA 
PRELIMINAR - AVENTADA OFENSA À SIMÉTRICA 
PARIDADE ENTRE AS PARTES, TENDO EM VISTA A 
EXTENSÃO DOS INTERROGATÓRIOS DOS RÉUS E 
DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, AO 
LONGO DE MAIS DE DOZE HORAS, COM 
SUBSTITUIÇÃO DA PROMOTORA OFICIANTE - 
INEXISTÊNCIA - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF'. No 
ordenamento jurídico moderno predomina o sistema da 
instrumentalidade das formas, pelo qual se deve dar mais 
valor à finalidade pela qual a forma foi instituída, cabendo 
verificar, diante de cada situação, a conveniência de 
retirar-se a eficácia do ato praticado em alegado 
desacordo com o modelo legal. SÉTIMA PRELIMINAR - 
CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE 
EXAME DE DNA PARA ELUCIDAR A VOZ DO 
INTERLOCUTOR - MEDIDA DESNECESSÁRIA. Se a 
prova requerida não traz qualquer relevância para a 
verdade substancial, natural que seja indeferida pelo 
juízo, afastando a alegação de cerceamento de defesa. 
OITAVA PRELIMINAR - DISTRIBUÇÃO DO RECURSO 
POR DEPENDÊNCIA NA INSTÂNCIA REVISORA - 
JULGAMENTO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO, 
EM VIRTUDE DE 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO - 
RELATOR QUE FORA REMOVIDO PARA OUTRA 
CÂMARA - VIGÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA RESOLUÇÃO 563/2008 DA 
CORTE SUPERIOR QUANDO DA DISTRIBUIÇÃO DA 
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO 
FRACIONÁRIO E DE OUTRO DE SEUS MEMBROS 
QUE PARTICIPOU DO REFERIDO JULGAMENTO. Nos 
termos das disposições contidas nos incisos I e II do § 2º 
do art. 48, inciso I e parágrafo único do art. 51 do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, com a redação consolidada pela Resolução 
563/2008, vigente à época da distribuição do recurso, o 
julgamento anterior de processo acessório atrai a 
competência para o órgão fracionário e para o mesmo 
relator, mas se impossível a distribuição para este, 
porque removido para outra câmara, será feita para outro 
membro que tenha participado do referido julgamento. 
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE 
COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS TRÊS 
RECORRENTES - DEPOIMENTO POLICIAL - 
VALIDADE - CONTRAPOSIÇÃO ÀS DECLARAÇÕES 
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CONTRADITÓRIAS DOS RÉUS - NEGATIVA 
INVEROSSÍMIL - ESPONTÂNEA CONFISSÃO 
EXTRAJUDICIAL DE DOIS DOS ENVOLVIDOS, 
REVELANDO TODO O ESQUEMA ILÍCITO - 
RETRATAÇÃO EM JUÍZO - IRRELEVÂNCIA - 
APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA, 
DE QUALIDADE VARIADA - VOLUMOSA SOMA EM 
DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO E CELULARES 
ARRECADADOS - PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE. 
Se a contraditória e inverossímil negativa apresentada 
pelos apelantes vai de encontro a todos os demais 
indícios dos autos, com preponderância para o 
depoimento dos policiais que participaram da operação 
para o desbaratamento de grande organização destinada 
ao tráfico, envolvendo três Estado da Federação, 
impossível se falar em absolvição ou mesmo em 
desclassificação para uso, não se sustentando a alegada 
ausência de provas, mormente porque surpreendidos 
parte dos agentes na posse de qualidade variada de 
entorpecentes, a par de serem apreendidos celulares, 
balanças e volumosa quantidade em dinheiro, 
confirmando-se inteiramente as prévias e intensas 
investigações policiais. CAUSA DE AUMENTO DE PENA 
DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06 - CARACTERIZAÇÃO 
- TRÁFICO PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS E 
IMEDIAÇÕES DE PELO MENOS DOIS DOS LOCAIS 
PREVISTOS NO REFERIDO DISPOSITIVO - DECOTE - 
IMPOSSIBILIDADE. A prática do tráfico nas 
dependências ou imediações de recintos onde se 
realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza 
enseja a elevação da pena do delito previsto no art. 33 da 
Lei Federal 11.343/2006 pela incidência da causa 
especial de aumento prevista no art. 40, inciso III, do 
mesmo Diploma Legal. CAUSA DE AUMENTO DE PENA 
DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 - CARACTERIZAÇÃO 
- TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - 
MAJORANTE MANTIDA. Se o tráfico é praticado entre 
estados da federação, envolvendo Minas Gerais, Mato 
Grosso e Espírito Santo, correta a elevação da pena do 
delito previsto no art. 33 da Lei Federal 11.343/2006 pela 
incidência da causa especial de aumento prevista no art. 
40, inciso V, do mesmo Diploma Legal. CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ART. 33, § 4º, 
DA LEI 11.343/06 - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Não 
se justifica a aplicação da causa de diminuição prevista 
no art. 33, § 4º, da Lei Federal 11.343/06 quando a só 
quantidade e qualidade das drogas revele, por si só, a 
necessidade de um enorme esquema de distribuição, 
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constituindo uma verdadeira organização criminosa. 
CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, III E 
V, DA LEI FEDERAL 11.343/06 - INCIDÊNCIA SOBRE 
AS PENAS DO DELITO DE TRÁFICO E DE 
ASSOCIAÇÃO - 'BIS IN IDEM' - INOCORRÊNCIA - 
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. A incidência de 
duas majorantes sobre o crime de tráfico e sua aplicação 
também sobre o crime de associação não se sustenta 
dentro das condições de 'bis in idem' porque em se 
tratando de crimes autônomos, impossível a dupla 
incidência pela mesma causa, senão de incidência 
específica a cada um dos crimes autônomos, na forma 
dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça. DELAÇÃO PREMIADA - 
PRETENSO RECONHECIMENTO PELO TERCEIRO 
APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE 
RELEVÂNCIA. Para o reconhecimento da delação 
premiada, além da necessidade de que o réu contribua 
voluntariamente, tal colaboração deve resultar na 
identificação e prisão dos demais coautores ou partícipes, 
onde haja revelação de esquema ou organização que 
atenda ao interesse público na disseminação de drogas, 
de modo que a só confirmação das provas já produzidas, 
ou mesmo a indicação genérica de algum envolvido, sem 
nenhum resultado prático, aliada à ausência de maiores 
informações, não sustenta a aplicação da causa. 
Recursos não providos." (e-STJ, fls. 56/58).

Pois bem. Compulsando os autos, no que tange à suposta eiva do 

édito repressivo, sob o argumento de que estaria em contrariedade com o princípio 

da identidade física do juiz, razão assiste aos impetrantes.

Com efeito, de acordo com o referido princípio, que passou a ser 

aplicado também no âmbito do processo penal após o advento da Lei 11.719, de 20 

de junho de 2008, o magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir a 

sentença no feito, nos termos do § 2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, 

isto é, vinculou-se o julgador da causa à prova produzida nos autos, como se 

observa da redação da mencionado dispositivo, in verbis :

"Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz 
designará dia e hora para a audiência, ordenando a 
intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério 
Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. 
(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º O acusado preso será requisitado para comparecer 
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ao interrogatório, devendo o poder público providenciar 
sua apresentação. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a 
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008)".

Entretanto, é certo que o aludido princípio não tem aplicabilidade 

absoluta, já que a prestação jurisdicional dos magistrados investidos na 

competência para a apreciação e julgamento das causas criminais passaria a ser, 

necessariamente, ininterrupta, impedindo-os de afastar-se temporariamente de suas 

funções, seja por motivo de férias, licença médica e até mesmo a progressão 

funcional, que é inerente à carreira.

Para contornar tal situação, em razão da ausência de outras normas 

regulamentando o primado em apreço, esta Corte Superior de Justiça vem 

admitindo a mitigação do aludido princípio nos casos de convocação, licença, 

promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que tiver presidido a instrução de 

sentenciar o feito, mediante aplicação por analogia - permitida pelo artigo 3º da Lei 

Adjetiva Penal -, da regra contida no artigo 132 do Código de Processo Civil,  que 

assim preconiza:

"Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a 
audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, 
licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou 
aposentado, casos em que passará os autos ao seu 
sucessor. (Redação dada pela Lei nº 8.637, de 
31.3.1993).
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir 
a sentença, se entender necessário, poderá mandar 
repetir as provas já produzidas".

Dessa forma, observa-se que em respeito ao princípio da identidade 

física do juiz consagrado no sistema processual penal pátrio, a sentença deverá, de 

regra, ser proferida pelo magistrado que participou da produção das provas durante 

o processo criminal, admitindo-se, excepcionalmente, que juiz diverso o faça, 

quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato em razão das hipóteses de 

afastamento legal narradas.

Acerca da regra de substituição do magistrado nas referidas hipóteses, 

insta destacar o posicionamento doutrinário de Eugênio Pacelli de Oliveira, in verbis:
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"A nova legislação, modificativa do Código de Processo 
Penal, Lei nº 11.719/08, limitou-se a consignar que o juiz 
que presidiu a instrução deverá proferir a sentença (art. 
399, § 2º, CPP).
No entanto, pensamos que o citado art. 132 do CPC não 
só pode, como deve, ser aplicado subsidiariamente.
Primeiro, porque o CPP não proíbe a aplicação de 
legislação de outra espécie processual; antes, a permite 
(art. 3º, CPP). Em segundo lugar, porque haverá 
hipóteses em que será preciso recorrer-se a uma regra 
de substituição qualquer, para o fim de dar implemento à 
celeridade processual trazida para os novos ritos 
processuais penais. Exemplo: quando em férias o 
magistrado, deve-se aguardar o seu retorno para o 
julgamento da ação penal? E se houver réu preso? Em 
terceiro lugar, e por fim, as regras de substituição do 
Código de Processo Civil (art. 132) visam resguardar o 
regular andamento processual, apontando situações 
concretas nas quais o afastamento do juiz da instrução, 
além de fundamentado em Lei, implicaria, a) ou a 
impossibilidade de seu retorno para julgamento do feito 
(hipótese de promoção para à segunda instância, por 
exemplo); b) ou o retrocesso na marcha processual, em 
prejuízo de todos (caso do licenciamento prolongado); c) 
ou, o que seria sem solução, a impossibilidade do próprio 
julgamento, o que ocorreria nos casos de aposentadoria 
do juiz.
Mais. Embora expressamente revogado o disposto no art. 
502 do CPP (art. 3º, Lei nº 11.719/08), parece-me 
possível a repetição de determinada prova e não só o 
interrogatório, para o qual há regra expressa (art. 196, 
CPP), nas hipóteses excepcionais de afastamento legal 
do princípio da identidade física. É o que o 'livre 
convencimento motivado' há de autorizar o 
esclarecimento de dúvidas por parte do juiz que não 
tenha participado da instrução, sobretudo quanto a tanto 
instado pelas partes. Por outro lado, há de ser vedada, 
em linha de princípio, a reabertura integral da instrução, 
não só porque a prova já produzida integra o direito (à 
prova) das partes, cuja eventual alteração lhes traria 
prejuízo, como também para que o processo não 
ultrapasse os limites razoáveis de instrução" (Curso de 
Processo Penal. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 467).

No mesmo sentido, o doutrinador Leandro Galluzi dos Santos assinala 

que:
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"Questão não prevista pelo Código de Processo Penal, 
contudo, diz respeito às hipóteses de convocação, 
licença, promoção ou qualquer outro motivo que afaste o 
juiz que tiver presidido a audiência. Neste caso, 
entendemos que deverá ser aplicada a regra do processo 
civil que diz que, para estas hipóteses, os autos passarão 
para o sucessor deste magistrado, abrindo-se sempre a 
possibilidade de repetição das provas já produzidas 
quando o juiz entender cabível (art. 132, caput e 
parágrafo único, do CPC)" (As reformas no Processo 
Penal:  as novas leis de 2008 e os projetos de reforma. 
Coordenação Maria Thereza Rocha de Assis Moura. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 329).

Seguindo o mesmo entendimento, colaciona-se jurisprudência desta 

Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C 
ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. DIREITO DE 
RECORRER EM LIBERDADE. TESE NÃO APRESENTADA 
PERANTE A AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. NULIDADE. 
INOCORRÊNCIA.
I - Tendo em vista que o pedido de reconhecimento do direito de 
aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação não foi 
sequer apresentado perante a autoridade apontada como coatora, 
fica esta Corte impedida de examinar tal alegação, sob pena de 
supressão de instância (Precedentes).
II - Segundo o Princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no art. 
399, § 2º, do CPP (modificação trazida pela Lei nº 11.719/08), o 
Magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar 
o feito.
III - No entanto, em razão da ausência de regras específicas, 
deve-se aplicar por analogia o disposto no art. 132 do CPC, segundo 
o qual no caso de ausência por convocação, licença, afastamento, 
promoção ou aposentadoria, deverão os autos passar ao sucessor 
do Magistrado.
IV - "A adoção do princípio da identidade física do Juiz no processo 
penal não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar 
totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na 
realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, 
sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, 
criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente 
interessam aos  que pretendem se furtar à aplicação da Lei." (CC 
99023/PR, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU de 
28/08/2009).
V - Ademais, no sistema das nulidades pátrio, somente se proclama 
a nulidade de um ato processual quando houver efetiva 
demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese 
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dos autos (Precedentes).
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada".
(HC 163.425/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 27/05/2010, DJe 06/09/2010).

No caso em apreço, não obstante já estivesse em vigor o § 2º do artigo 

399 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, quando 

preferida a sentença, em 30.06.2009 (e-STJ, fl. 55), o Juiz de Direito sentenciante, 

conforme afirmado de próprio punho no referido título judicial, encontrava-se em 

gozo de férias regulamentares, bem como já havia sido removido da 3ª Vara de 

Tóxicos de Belo Horizonte/MG para a 2ª Vara de Família da mesma comarca, por 

decisão da Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 

Sessão Ordinária ocorrida aos 24.6.2009, cuja ata foi considerada publicada no dia 

29.6.2009 (fl. 67).

Por oportuno, mister a transcrição do trecho da sentença na qual o 

magistrado analisa a sua competência para julgar o feito:

"Cumpre-me inicialmente, analisar a competência deste 
magistrado para proferir sentença no caso em apreço, 
haja vista encontrar-se em gozo de férias regulamentares, 
bem como ter sido removido para a 2ª Vara de Família 
desta Comarca, na última Corte do dia 24/06/2009.
Preceitua o artigo 399, § 2º, do CPP, com nova redação 
dada pela Lei 11.709/2008, que 'o juiz que presidiu a 
instrução deverá proferir a sentença '. Trata-se, na 
verdade, do princípio da identidade física do juiz, isto é, o 
magistrado que presidiu a instrução deverá proferir a 
sentença, regra que busca vincular o julgador que 
acompanhou a produção das provas no âmbito judicial à 
decisão de mérito da causa. Nesse sentido, são as lições 
de Ivan Luís Marques da Silva , in Reforma Processual 
de 2008, RT, p. 41. Assim sendo, tendo este juiz 
presidido toda a instrução, e não estando incurso nas 
exceções do artigo 132 do CPC, é, sem dúvida, o 
magistrado competente para prolatar esta sentença." 
(e-STJ, fls. 37/38).

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, ao 

apreciar a preliminar de incompetência do Juiz de Direito responsável pela 

condenação, consignou:
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"Tendo em vista a unicidade das provas produzidas e da 
semelhança de argumentos dos réus, passo à análise 
conjunta dos apelos, arguindo a defesa dos três 
apelantes, como primeira preliminar , a incompetência 
do juiz sentenciante, ao argumento de que, quando 
proferiu a sentença condenatória, já tinha sido removido 
para a 2ª Vara de Família da Capital, não possuindo 
competência funcional para proferir decisão nos 
presentes autos, tornando-se nula, por negar vigência ao 
artigo 3º do Código de Processo Penal, e artigo 132 do 
Código de Processo Civil, bem assim aos incisos LIII e 
XXXVII do art. 5º da Constituição Federal.
Com todo respeito, sem razão.
Vê-se no DJE juntado às fls. 1332, que a ata da Sessão 
Ordinária da Corte Superior onde ocorreu a remoção do 
Magistrado Sentenciante para a 2ª Vara de Família foi 
disponibilizada no Portal/Internet do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais no dia 26/09/2009, sexta-feira.
Assim, como o ato processual-judicial ou administrativo é 
considerado publicado no Diário Judiciário Eletrônico no 
dia útil seguinte à aludida disponibilização, no caso, 
deu-se em 29/06/2009, segunda-feira, só produzindo 
efeito em 30/06/2009, terça-feira, data em que o MM. Juiz 
José Eustáquio Lucas Pereira proferiu a sentença contra 
os três apelantes, presumindo-se tenha ocorrido 
anteriormente à assunção na Vara para o qual fora 
removido.
Independentemente de tais considerações, não há dúvida 
de que o art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, 
com a redação dada pela Lei Federal n. 11.719/08, 
estabeleceu o princípio da identidade física do Juízo 
responsável pela presidência da audiência de instrução e 
julgamento, não excepcionando de tal disposição as 
férias regulamentares e a simples remoção do Magistrado 
para Vara da mesma jurisdição, embora de matérias 
distintas, ainda que pudesse passar os autos para o seu 
sucessor, conforme exegese do art. 132 do Código de 
Processo Civil, afastando-se, assim, qualquer ofensa ao 
art. 3º do Código de Processo Penal e aos incisos LIII e 
XXXVII do art. 5º da Constituição Federal." (e-STJ, fls. 
66/67).

Na hipótese vertente, conquanto tenha sido o responsável pela 

instrução do feito, o Juízo que proferiu o édito repressivo, tanto em razão das férias, 

como também em virtude da remoção, não era mais o competente para se 

manifestar sobre o mérito da ação penal. 

Documento: 1053377 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/08/2011 Página  1 6 de 31



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Isso porque, nos termos do artigo 132 do Código de Processo Civil, o 

juiz que presidiu a instrução, mas que por qualquer motivo esteja afastado, não 

proferirá sentença, devendo encaminhar os autos ao seu sucessor.

Assim, durante as férias do Juiz José Eustáquio Lucas Pereira, 

competiria ao magistrado substituto da 3ª Vara de Tóxicos apreciar o mérito do 

processo penal em comento, inexistindo motivos que justifiquem a prolação de 

sentença durante o período de seu descanso regulamentar. 

Quanto ao ponto, é imperioso assinalar que ainda que se possa admitir 

a presunção, feita pela Corte de origem, de que o Juízo sentenciante se manifestou 

nos autos antes de assumir a Vara de Família para a qual foi removido, é certo que 

o mencionado magistrado encontrava-se em gozo de férias, conforme ele próprio 

confirmou ao decidir a causa.

Desse modo, inexistem motivos plausíveis ou razoáveis a justificar a 

conduta do Juiz de Direito prolator do édito repressivo, que se manifestou sobre o 

mérito da presente ação penal durante período no qual se encontrava 

temporariamente afastado de suas atividades em razão de férias regulamentares, 

oportunidade em que competiria ao seu substituto atuar no feito. 

Ademais, e ao contrário do que assestado pelo Tribunal de Justiça 

Estadual, não é possível presumir que a prolação da sentença objurgada tenha se 

dado antes de produzirem os efeitos da remoção deliberada pelo Órgão Especial do 

aludido Sodalício.

É que, além de tal presunção contrariar o que consignado pelo próprio 

magistrado sentenciante, que afirmou que, ao tempo da decisão, "encontrava-se em 

gozo de férias regulamentares " e "removido para a 2ª Vara de Família desta 

Comarca " (e-STJ, fl. 38), é certo que a deliberação sobre a sua remoção ocorreu 

aos 24.6.2009, em Sessão Ordinária da Corte Superior do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais, cuja ata foi disponibilizada aos 26.6.2009 (uma 

sexta-feira), e considerada publicada aos 29.6.2009 (segunda-feira subsequente).

Conclui-se, portanto, que no dia 30.6.2009, data na qual o magistrado 

singular sentenciou o feito, a sua remoção para a 2ª Vara de Família da comarca de 

Belo Horizonte/MG já era dotada de todos os requisitos de validade e eficácia, 

Documento: 1053377 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/08/2011 Página  1 7 de 31



 

 

Superior Tribunal de Justiça

anunciando o esvaziamento da sua competência funcional para julgar os feitos 

distribuídos à 3ª Vara de Tóxicos daquela comarca.

Aliás, conveniente registrar que o julgamento da causa pelo Juiz 

durante as suas férias, e mesmo após ter sido removido para outra Vara, poderia 

caracterizar até mesmo a sua suspeição, na medida em que, ao revelar a intenção 

de se manifestar sobre o feito quando não era obrigado a prestar a jurisdição, por 

estar temporariamente afastado de suas funções, poderia demonstrar possível 

atuação parcial em relação a determinado processo criminal.

Isto porque, embora não se possa negar que o aludido magistrado 

estivesse investido de jurisdição, a qual, como é cediço, é una, a sua atuação se 

deu em desconformidade com as normas de divisão e organização judiciária, 

implementadas para dar efetividade à distribuição de competência regulada na 

Constituição Federal, exsurgindo daí a ofensa ao princípio do juiz natural, já que, se 

não é dado ao jurisdicionado escolher previamente o Juízo ao qual a causa será 

levada à apreciação e julgamento, veda-se igualmente que este vá ao encontro dos 

feitos que pretende sentenciar.

A propósito, colhe-se a lição de Maria Lúcia Karam:

"Há, entretanto, nas regras infraconstitucionais sobre 
competência um componente garantidor, que materializa 
o conteúdo da regra contida no artigo 5.º, inciso XXXVII, 
da Constituição Federal. Quando, realizando aquela 
distribuição racional do exercício da atividade dos órgãos 
jurisdicionais, estabelecem critérios para a divisão dos 
processos entre os diversos órgãos que em tese estariam 
autorizados a exercer a jurisdição dentro daquele âmbito 
previamente delimitado pelas regras constitucionais, 
indicando qual deles é o concretamente competente para 
conhecer e decidir sobre uma determinada causa, estas 
regras infraconstitucionais passam a também funcionar 
como instrumentos de viabilização da proibição do juízo 
ou tribunal de exceção, na medida em que assim 
impossibilitam a designação administrativa ou a escolha 
por qualquer das partes de um órgão especial para atuar 
em um dado processo. Sob este aspecto particular, as 
regras sobre competência constantes da legislação 
infraconstitucional igualmente se destinam a assegurar a 
presença no processo do juiz natural, diretamente se 
relacionando com a fórmula fundamental do devido 
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processo legal, neste ponto adquirindo a mesma 
dimensão de garantia característica das regras 
constitucionais sobre competência." (Competência no 
processo penal. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. p. 66 e 67)

Assim, constatada a incompetência do Juízo prolator do édito 

repressivo, cumpre reconhecer a nulidade da sentença prolatada nos autos, 

devendo outra ser proferida pela autoridade judicial competente.

Anulada a condenação, restam prejudicados os demais pedidos 

formulados no mandamus , quais sejam, o de exclusão do delito de associação para 

o tráfico do édito repressivo, o de afastamento das causas de aumento previstas 

nos incisos III e V da Lei 11.343/2006, e o de aplicação da minorante estabelecida 

no § 4º do artigo 33 de Drogas, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que relacionados ao mérito da causa, que será objeto 

de nova apreciação, agora por magistrado competente.

Ante o exposto, concede-se a ordem para anular a sentença 

condenatória proferida contra o paciente, devendo outra ser prolatada pelo Juízo 

competente.

É o voto.

Documento: 1053377 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/08/2011 Página  1 9 de 31



 

 

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2010/0168324-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC     184.838 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  10024082695859        24082695859

EM MESA JULGADO: 14/04/2011

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE : DANIEL BORGES ROCHA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR.. CÉZAR ROBERTO BITENCOURT(P/ PACTE) E 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Relator concedendo a ordem, no que foi acompanhado pelo 
voto do Sr. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ),  pediu vista o 
Sr. Ministro Gilson Dipp."

O Sr. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) votou com 
o Sr. Ministro Relator. 

Aguardam os Srs. Ministros Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho.
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HABEAS CORPUS Nº 184.838 - MG (2010/0168324-0)
  

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP: 

O paciente foi denunciado e sentenciado por atribuída prática de crime de 

tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c 40, III e V da Lei nº 

11.343/2006) à pena de 10 anos, 10 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, e a 

1.632 dias-multa. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a condenação.

Daí o presente habeas-corpus  em que se pretende discutir a nulidade da 

sentença por incompetência do magistrado que se encontrava em férias e havia sido removido 

para outra Vara; a ausência de evidências da participação do paciente a ensejar a ausência de 

justa causa sobretudo com respeito ao crime de associação para o tráfico; à iniquidade da 

pena imposta; e à aplicação incorreta das majorantes (art. 40, III e V), bem assim a não 

aplicação da minorante (art. 33, § 4º), previstas na lei de crimes de entorpecentes.

À base dessa sustentação pediram a concessão da ordem para anular a sentença 

reduzindo e substituindo as penas resultantes.

O Ministro Relator, ao entendimento de que o Juiz que conduziu a instrução e 

colheu as provas -- estando em férias e já removido para outra unidade -- não tinha mais 

competência para proferir sentença. Em face do que concedeu “a ordem para anular a 

sentença de primeiro grau devendo outra ser prolatada pelo Juízo competente ”, prejudicados 

os demais pedidos.

Pedi vista para melhor exame.

Cuida-se de impetração contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais na Apelação Criminal nº 1.0024.08.269585-9/001 que confirmou a 

sentença condenatória eivada de nulidade e equívocos.

Embora o voto do Ministro Relator tenha concluído pela anulação da sentença , 

em rigor, como o acórdão adentrou fundamente no exame da prova e das questões 

relacionadas com a instrução, por isso mesmo, converteu-se o Tribunal de Justiça em 

autoridade coatora, donde resulta que a determinação deste Tribunal Superior somente 

poderia dirigir-se ao acórdão, anulando-o e determinando que assim fizesse na sequência com 
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relação a sentença, pena de supressão de uma instância além de exorbitar da sua competência 

constitucional especial ao dirigir-se a autoridade não submetida à sua jurisdição.

De outra parte, o habeas-corpus  ao ser conhecido nesta Corte só poderia ser 

admitido como substitutivo de Recurso Especial, pois ataca acórdão em apelação crime. Daí 

derivando eventuais limitações próprias desse recurso a despeito da amplitude do mandamus .

O voto do Ministro Relator no entanto acolheu e pronunciou a nulidade da 

sentença, pois o magistrado da Vara Criminal teria proferido decisão condenatória em férias e 

já removido para Vara de Família.

Esses dois pontos mereceram a consideração do Juiz e do Tribunal, que 

entretanto os refutaram com base no disposto no art. 399, §2º, do CPP apesar da possível 

aplicação subsidiária do art. 132, do CPC.

Como as demais questões ficaram prejudicadas pelo acolhimento da 

preliminar, limita-se o julgamento nesta altura apenas ao exame da preliminar em causa, 

ficando as outras suscitações pendentes de manifestação do Ministro Relator, se e quando for 

o caso.

Com efeito.

O magistrado efetivamente assinou a sentença no dia 30 de junho de 2009, 

ocasião em que, segundo o pedido dos impetrantes, estaria de férias e removido para a 2ª Vara 

de Família da mesma comarca por deliberação da Corte Especial do Tribunal local.

De acordo com o documento específico, constante dos autos (e-STJ fl. 32) o 

magistrado de fato esteve em férias, referente ao primeiro semestre de 2009, no ”período de 

16 a 30 de junho de 2009, conforme publicado no “Minas Gerais-Diário do Judiciário 

Eletrônico” de24.04.2009 ”.

Igualmente, consta ter sido o magistrado removido a pedido da 3ª Vara de 

Tóxicos de Belo Horizonte para a 2ª Vara de Família da mesma comarca, a partir de 30 de 

junho de 2009 , conforme publicação de 29.06.2009 naquele diário.

O Juiz ao proferir sentença abordou o tema explicitamente, afirmando que, 

embora estivesse em férias e já removido para outra unidade, estava vinculado ao feito diante 

da determinação do art. 399,§ 2º do CPP “não estando incurso nas exceções do art.132 do 

CPC”.

No acórdão do Tribunal, ficou assentado pelo Desembargador Relator que o 

ato de remoção só surtiria efeito no dia 30 de junho, pois a publicação do tal ato na sexta-feira 
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(26.06) consumada em 29.06 (segunda-feira) cumprir-se-ia no dia imediato, dia 30.06, isto é, 

mesmo dia da sentença. 

Acrescentou o relator, também com o apoio do colegiado, que a identidade 

física prevalece mesmo em férias ou removido o magistrado, pois não é incompatível com 

esse quadro.

É, assim, fato certo que a sentença foi editada em 30 de junho de 2009, ou seja, 

no mesmo dia em que se encerrava as férias do magistrado e em que fora publicado o ato de 

remoção a pedido.

Ora, o princípio da identidade física não se reveste de caráter absoluto, mas 

traz consigo evidente opção legislativa que privilegia a rigorosa adequação entre o juiz 

instrutor e os demais participantes da causa penal. 

E parece lógico que assim seja, mormente após a alteração da lei processual 

pela qual foi concentrada na audiência de instrução toda a coleta das provas testemunhais, 

periciais e até documentais, a indicar que o juiz que a presidiu é naturalmente o que está em 

melhores condições de proferir sentença justa com observância das garantias constitucionais 

das partes. 

A identidade física do juiz resulta, portanto, não só em importante princípio 

processual donde derivam consequências significativas, mas é particularmente um relevante 

fator de proteção ao próprio réu.

É certo que as alterações da organização judiciária, as movimentações dos 

magistrados merecem consideração e, por essa razão, a jurisprudência tem se orientado pela 

flexibilização do princípio quando é inevitável a impossibilidade fática de seu cumprimento, 

como aliás se fez no processo civil (art. 132, CPC).

Ocorre porém, que há situações em que a despeito de obstáculos e das 

ressalvas da lei processual civil aplicáveis, o princípio precisa ser preservado a mais não 

poder e a eventual inviabilidade preferentemente contornada em homenagem ao princípio e 

ao réu.

É o caso dos autos. Tendo conduzido a instrução do caso que é extremamente 

complexo, com vários réus, com vários delitos e com extensa e trabalhosa instrução, o 

magistrado que dirigiu a instrução é o que está legitimamente autorizado a proferir a sentença 

dentro do espírito da legislação.

Não fosse isso, também não há objeções técnicas ou formais a essa conclusão.
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A sentença foi proferida em 30 de junho, último dia das férias do magistrado e 

data em que a remoção passaria a surtir efeitos funcionais, ou seja, data em que iniciaria o 

prazo de apresentação na nova sede, ou na nova unidade.

Quanto às férias, sabe-se que a sentença, na forma da lei processual penal (art. 

389 CPP) é publicada “na mão do escrivão ”, o que tanto pode dar-se no mesmo dia da 

assinatura como pode dar-se no dia seguinte ou no subsequente. 

Nem os autos, nem a impetração dão disso notícia clara, daí porque a 

impetração, além de incompatível é inábil para desvendar esse pormenor de capital 

importância, pois se a publicação na mão do escrivão  se tiver dado em dia diverso, isto é, 

após as férias, o defeito arguido desapareceria.

De outra parte, é verdade que seria então possível afirmar que, mesmo não 

estando mais em férias, haveria o obstáculo da remoção. 

Como já assinalado, porém, a publicação da remoção em 30 de junho não 

implica na imediata assunção da nova unidade pois há legalmente prazo para isso e então o 

magistrado apesar de não mais vinculado à Vara de Tóxicos poderia também não estar ainda 

vinculado  à Vara de Família, de modo a afastar-se a vinculação da identidade física.

O que se sugere é que tais circunstâncias, além de estarem a depender de prova 

mais clara -- que o writ não contém e nem para isso é o caminho apropriado – também 

fornecem justificação suficiente para o temperamento das objeções ao princípio da identidade 

física opostas pelos impetrantes.

Nessa linha, se a sentença foi dada em 30 de junho, mas não há prova de que a 

sentença foi publicada  para os efeitos jurídicos nessa data, não se pode dizer que a sentença 

foi dada em férias. E se assim se considerasse como dada após  as férias, não haveria provada  

incompetência, posto que o magistrado embora nessa data tivesse obtido a ordem de remoção, 

ainda não teria assumido ou se vinculado (não há prova) à nova Vara.

Daí que a sentença proferida nesse quadro de virtual vacatio  funcional tanto 

não incorre na vedação do afastamento, quanto não incide na incompetência fatal. 

Num e noutro quadro de dúvida ou incerteza, a preservação da identidade 

física do juiz é razão bastante para recusar as objeções já assim inconsistentes e  insuficientes.

Com a devida vênia do Ministro Relator, desacolho a preliminar e tenho a 

sentença como dada por Juiz competente, em razão do que denego  a ordem nessa parte e nela 

confirmo o acórdão impetrado.
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É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2010/0168324-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC 184.838 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  10024082695859        24082695859

EM MESA JULGADO: 28/06/2011

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE : DANIEL BORGES ROCHA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM ORALMENTE EM 14/04/2011: DR. CÉZAR ROBERTO BITENCOURT(P/ 
PACTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, após o voto do Sr. Ministro Relator concedendo a ordem, 
no que foi acompanhado pelos votos dos Srs. Ministros Adilson Vieira Macabu (Desembargador 
convocado do TJ/RJ) e Napoleão Nunes Maia Filho, e o voto-vista do Sr. Ministro Gilson Dipp 
denegando a ordem, pediu vista a Sra. Ministra Laurita Vaz."
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HABEAS CORPUS Nº 184.838 - MG (2010/0168324-0)
  

VOTO-VISTA

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ:

Trata-se de habeas corpus  impetrado em favor de DANIEL BORGES 

ROCHA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Nas razões da impetração, alega-se, de início, a incompetência do Juiz de 

Direito que sentenciou o feito, tendo em vista que este, além de se encontrar em gozo de 

férias, já havia sido removido para a 2.ª Vara de Família.

Sustenta-se, também, a não configuração do crime previsto no art. 35 da Lei n.º 

11.343/2006; a não ocorrência das causas de aumento de pena previstas nos incisos III e V do 

art. 40 da Lei de Drogas a necessidade de aplicação da minorante inserta no art. 33, § 4.º, do 

mesmo Diploma Legal.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 193/211, opinando pela 

denegação da ordem.

Após o voto do eminente Relator, Ministro Jorge Mussi, concedendo a ordem, 

no que foi acompanhado pelos votos dos Ministros Adilson Vieira Macabu e Napoleão Nunes 

Maia Filho, votou pela denegação do habeas corpus  o Ministro Gilson Dipp.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e, compulsando-os detidamente, 

concluí pela concessão da ordem.

Segundo o recente entendimento firmado por esta Corte, o princípio da 

identidade física do juiz, introduzido no sistema processual penal pátrio pela Lei n.° 

11.719/2008, ex vi do art. 399, § 2.º, do Código de Processo Penal, deve ser analisado à luz 

das regras específicas do art. 132 do Código de Processo Civil, por força do que dispõe o art. 

3.º do Código de Processo Penal.

A referida tese foi objeto do HC n.° 163.425/GO, de relatoria do Ministro 

FELIX FISCHER, julgado pela Quinta Turma deste Superior Tribunal e publicado o acórdão  

no DJe de 06/09/2010.

Confiram-se, nesse ponto, trechos do voto de sua Excelência, in verbis :

"Segundo o princípio da identidade física do Juiz, previsto no art. 
399, § 2º do CPP (modificação trazida pela Lei nº 11.719/08), o Magistrado 
que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito.
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No entanto, em razão da ausência de regras específicas, deve-se 
aplicar por analogia o disposto no art. 132 do CPC, o qual traz exceções à 
aplicação do princípio da identidade física do Juiz, no caso de ausência em 
razão de convocação, licença, afastamento, promoção ou aposentadoria, 
devendo os autos passar ao sucessor do Magistrado. "

O referido acórdão restou assim ementado:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C 
ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. DIREITO DE RECORRER 
EM LIBERDADE. TESE NÃO APRESENTADA PERANTE A AUTORIDADE 
COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE 
FÍSICA DO JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 132 DO CPC. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

I - Tendo em vista que o pedido de reconhecimento do direito de 
aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação não foi sequer 
apresentado perante a autoridade apontada como coatora, fica esta Corte 
impedida de examinar tal alegação, sob pena de supressão de instância 
(Precedentes).

II - Segundo o Princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no 
art. 399, § 2º, do CPP (modificação trazida pela Lei nº 11.719/08), o 
Magistrado que concluir a instrução em audiência deverá sentenciar o feito.

III - No entanto, em razão da ausência de regras específicas, 
deve-se aplicar por analogia o disposto no art. 132 do CPC, segundo o qual 
no caso de ausência por convocação, licença, afastamento, promoção ou 
aposentadoria, deverão os autos passar ao sucessor do Magistrado.

IV - 'A adoção do princípio da identidade física do Juiz no processo 
penal não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em 
todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos 
judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a 
finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da 
Jurisdição Penal que somente interessam aos  que pretendem se furtar à 
aplicação da Lei.'(CC 99023/PR, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, DJU de 28/08/2009).

V - Ademais, no sistema das nulidades pátrio, somente se proclama a 
nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de 
prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos (Precedentes).

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. " (grifou-se.)

Ressalte-se que, a teor do art. 132 do Código de Processo Civil, aplicado por 

analogia, se o juiz que concluir a instrução encontrar-se afastado por qualquer motivo, os 

autos passarão ao seu sucessor para o julgamento do feito. Confira-se, por oportuno, a 

redação do mencionado dispositivo, in verbis :

"Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência 
julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer 
motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu 
sucessor. "
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Assim, ao contrário do que consignou o magistrado sentenciante, o 

afastamento em razão de férias e de remoção incluem-se, sim, nas exceções previstas no 

aludido artigo.

Mutatis mutandis , vejam-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO IMPROCEDENTE 
POR JUIZ SUBSTITUTO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PRESIDIDA POR 
JUIZ TITULAR, QUE INGRESSOU EM FÉRIAS. POSSIBILIDADE. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO 
CARACTERIZADA. ARTIGO 132 DO CPC. PRECEDENTES.

1. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta 
Corte, segundo a qual, "entre as exceções à aplicação do princípio da 
identidade física do juiz, previstas no art. 132 do CPC, insere-se o 
afastamento por motivo de férias , período em que é possível ao substituto 
proferir sentença, ainda que colhida prova oral em audiência de instrução e 
julgamento pelo magistrado originário, que a presidiu" (REsp 995.316/PB, 
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 01/12/2010). 
Precedentes: AgRg no REsp 744.426/AL, Rel. Min. Castro Meira, Segunda 
Turma, DJe 27/11/2008; REsp 820.475/RJ, Rel. Min. Antônio de Pádua 
Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 
06/10/2008; AgRg no Ag 632.742/MA, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta 
Turma, DJ 22/10/2007.

2. A tese acerca do momento oportuno para se expedir a certidão 
informativa de impedimento do juiz titular em razão de férias não foi 
prequestionada pelo Tribunal a quo, mormente porque não alegada pela 
recorrente nas instâncias de origem.

3. Agravo regimental não provido. " (AgRg no AG 1.353.635/RO, 1.ª 
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe de 20/05/2011; sem grifo 
no original.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. REMOÇÃO DO JUIZ DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA 
PROFERIDA POR OUTRO MAGISTRADO.  PRINCÍPIO DA IDENTIDADE 
FÍSICA DO JUIZ (ARTIGO 132 DO CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. 
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA PROLAÇÃO DO 
DECISÓRIO.

1. A remoção do Juiz da instrução para assumir, definitivamente, 
outra Vara, se enquadra entre as exceções admitidas pelo artigo 132 do 
CPC , de modo a possibilitar a prolação da sentença por outro magistrado.

2. Para que se configure a violação ao Princípio da Identidade Física 
do Juiz, a ensejar a nulidade da sentença, a parte recorrente deve veicular e 
demonstrar, em suas razões de recurso, de forma inequívoca, qual o prejuízo 
concreto que a prolação da sentença, por magistrado diverso daquele que 
instruiu o processo, ter-lhe-ia causado.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. " (AgRg no REsp 
249.894/SC, 3.ª Turma, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA 
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(Desembargador convocado do TJ/RS), DJe de 01/12/2009; sem grifo no 
original.)

No caso em apreço, vê-se que o Juízo de Direito sentenciante, na data da 

prolação da sentença – 30/06/2009 –, encontrava-se em gozo de férias regulamentares, bem 

como já havia sido publicada a sua remoção – o que ocorreu em 29/06/2009 – da 3.ª Vara de 

Tóxicos de Belo Horizonte/MG para a 2.ª Vara de Família da mesma comarca.

Ademais, como bem salientou o eminente Relator, na data em que foi proferida 

a sentença, a remoção do magistrado "[...] já era dotada de todos os requisitos de validade e 

eficácia ". Nesse contexto, como não mais possuía competência funcional para examinar o 

mérito da ação penal, mostra-se impreterível o reconhecimento da nulidade da sentença 

proferida.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Ministro que votou no sentido da 

denegação da ordem, acompanho a relatoria para CONCEDER o habeas corpus .

É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2010/0168324-0 PROCESSO ELETRÔNICO HC 184.838 / MG
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  10024082695859        24082695859

EM MESA JULGADO: 04/08/2011

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : CEZAR ROBERTO BITENCOURT E OUTROS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE : DANIEL BORGES ROCHA

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTOU ORALMENTE NA SESSÃO DE 28.06.2011: DRA. GABRIELA NEHME 
BEMFICA (P/PACTE)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator."

Os Srs. Ministros Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ) e Laurita 
Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Votou vencido o Sr. Ministro Gilson Dipp que  denegava a ordem.
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