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PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  saúde  pública. 
Tráfico de drogas e associação para a sua prática reiterada. 
Preliminar  de  nulidade  rejeitada.  Mérito.  Prova  robusta. 
Materialidade  e  autoria  comprovadas.  Causa  especial  de 
diminuição. Requisitos não satisfeitos. Apelação desprovida.

 – Não há que se falar em nulidade por ofensa ao princípio da  
identidade  física  do  Juiz,  se  a  magistrada  que  presidiu  a  
instrução foi removida da comarca nos termos da lei.

 – Mantém-se a condenação pelo delito de tráfico de drogas,  
bem como a associação para a sua prática reiterada, quando a  
prova  colhida  demonstra  a  efetiva  materialidade  e  autoria  
delitivas;

 –  Tendo  sido  plenamente  observado  o  sistema trifásico  de  
aplicação  da  pena,  inadmissível  falar  em  exacerbação  da  
reprimenda.

 –  Desatendidos  os  seus  requisitos,  não  incide  a  causa  
especial  de  diminuição prevista  no §4° do art.  33  da Lei  n°  
11.343/06,  sobretudo  diante  da  condenação  pelo  crime  de  
associação para o tráfico;
 
 – Apelação desprovida.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade,  em negar  provimento  ao recurso,  nos termos do voto  do Relator  e  em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.  
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta por  Patricia dos Santos 
Santana (fs.267-277), que tem por escopo impugnar a sentença proferida pela Juíza de 
Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Ingá, que a condenou pela suposta prática dos 
delitos descritos nos arts. 331 e 352 da Lei n° 11.343/06, a uma pena total de 09 (nove) 
anos e  06  (seis)  meses  de reclusão em regime fechado e  1460  (mil  quatrocentos  e 
sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos(fs. 227/245).

Narra a denúncia que, em 23 de setembro de 2011, por volta das 05 
horas, a polícia civil cumpriu mandando de busca e apreensão na residência do acusado 
Antônio  Gomes  da  Silva,  expedido  com  a  finalidade  de  apreender  substância 
entorpecentes  e  produtos  de  proveito  do  crime,  conforme  informações  colhidas  na 
operação 'Itacoatiara', destinada ao combate do tráfico de drogas.

Segue descrevendo a inicial que o primeiro acusado comercializava 
substância entorpecente (cocaína e crack) em sua residência, contando, para tanto, com 
a  participação  da  segunda  acusada  e  companheira  Patrícia  dos  Santos  Santana,  e 
apuravam com a venda o valor semanal de R$ 1.200,00 (hum mil reais). 

Aduz  ainda  a  peça  acusatória  que  a  segunda  denunciada  era 
incumbida de realizar a vigília na porta da casa, observando o movimento de pessoas, ao 
acusado  Antônio  Gomes  da  Silva  cabia  a  atribuição  de  preparar  os  pacotes  para  a 
revenda em sacos de dindim, no quintal de sua residência. 

Em suas razões a defesa suscita  preliminarmente,  a  nulidade da 
sentença alegando que não foi respeitado o princípio da identidade física do Juiz, uma 
vez que a magistrada sentenciante não presidiu a instrução.

No mérito, após reproduzirem trechos de depoimentos, alegam que 
não há provas suficientes para amparar a condenação pelos delitos dos arts. 33 e 35 da 
Lei n° 11.343/06, destacando, quanto a esta última figura, a ausência de comprovação do 
vínculo  associativo  permanente,  de  modo  que  deveria  incidir,  na  espécie,  o  princípio 
informado no verbete in dubio pro reo. 

Neste sentido, aduzem que a apelante seria apenas a companheira 
do principal acusado não tendo qualquer relação com os fatos a si imputados. Por fim, 
considerando a hipótese de manutenção da condenação, pugnam pela redução da pena-
base, pela fixação do regime no semiaberto e ainda pela incidência da causa especial de  

1Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,  
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer 
drogas,  ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou 
regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e  
quinhentos) dias-multa.
2Art. 35.  Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos 
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos,  e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil  e  
duzentos) dias-multa.
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diminuição prevista no §4°3 do art. 33 da Lei n° 11.343/06. 

Contrarrazões às fs. 316/319.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 322/325).

É o relatório.

– VOTO Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Junior

O recurso deve ser desprovido.

1- PRELIMINAR DE NULIDADE

Pugna a apelante pelo reconhecimento da nulidade da sentença, ao 
argumento de que não foi obedecido ao princípio da identidade física do juiz (juiz natural), 
introduzido, aliás, no Processo Penal, pela Lei n° 11.719/2008, que incluiu tal temática 
através do § 2° ao art. 399 do CPP.

Acontece que, como é sabido, o juiz que encerra a instrução só não 
julgará  a  causa  quando  estiver  afastado  por  qualquer  motivo.  Portanto,  apenas, 
excepcionalmente, permitir-se-á que juiz diverso daquele que encerrou a audiência de 
instrução prolate sentença.

Ora, o princípio da identidade física do juiz, no âmbito penal, não é 
um todo absoluto, admitindo, portanto, exceções, porque se aplica, analogicamente, o art. 
132 do CPC, c/c o art. 3° do CPP. A isso, em dispositivo próprio, incidem, ainda, os termos 
do aludido art. 399, § 2°, do CPP.

A propósito, eis as dicções dos citados dispositivos legais:

CPP – “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.

[…];
§ 2°. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.”

CPP – “Art. 3° A lei processual penal admitirá interpretação extensiva 
e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

Por sua vez, o art. 132 do CPC dispõe:

CPC – “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.”
3§4o  Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a 
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons 
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa.  (Vide 
Resolução nº 5, de 2012)
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A jurisprudência, também, relativiza:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTE. 
PRELIMINAR.  PRINCÍPIO  DA  IDENTIDADE  FÍSICA  DO  JUIZ. 
Afastado,  por  qualquer  motivo,  o  magistrado  responsável  pela 
instrução do feito,  o sentenciar por juiz substituto não implica em 
violação do princípio da identidade física do juiz, insculpido no artigo 
399, § 2°, do CPP, ante a aplicabilidade, por analogia, do artigo 132 
do  CPC.  Prefacial  afastada.”  (TJRS  -  Apelação  Crime  Nº 
70039687801 – Rel. Des. Newton Brasil de Leão – j. 7.12.2011 – DJ 
16.12.2011).

Assim, devemos ter em vista que a regra do princípio da identidade 
física do juiz não se reputa absoluta, comportando exceções tal como ocorre no processo 
civil (art. 132 do CPC), devendo ser este aplicado subsidiariamente, a teor do que dispõe 
o art. 3° do CPP.

Destarte,  o  cogitado  princípio  tem  sua  aplicação  mitigada  nas 
hipóteses  expressamente  dispostas  em  lei,  tais  como:  convocação,  licenciamento, 
afastamento,  promoção  ou  aposentadoria  do  julgador  que  presidiu  a  instrução,  além 
daquelas sedimentadas pela jurisprudência pacífica referentes à remoção ou férias. 

Isto  posto,  a  juíza  que  presidiu  a  instrução:  Dra.  Conceição  de 
Lourdes, foi removida da comarca de Ingá, tendo sido substituida pela Dra Juliana Duarte 
Marajo, a quem coube prolatar a sentença. 

Assim, justificada a prolação da sentença por juiz diverso, verifica-se 
a inexistência de gravame ao princípio da identidade física do juiz e ao § 2° do art. 399 do  
CPP, pois não existia, à época, o Juiz Titular da vara processante e o magistrado que 
presidiu a instrução se tratava de juiz substituto,  nas mesmas condições daquele que 
prolatou a sentença, caso de aplicação analógica do artigo 132 do CPC.

Por esta razão, não se vislumbrando prejuízo à defesa, adota-se o 
que dispõe o art. 132 do CPC.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

2- MÉRITO

2.1 – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade delitiva desponta evidente do Auto de Apresentação 
e Apreensão (fs.06/09) e do Laudo de Exame Químico Toxicológico (fs. 57/59), os quais 
revelam que, após serem submetidas aos reagentes específicos, foi detectada a presença 
de cocaína nas substâncias apreendidas. 

A autoria, por sua vez, encontra inabalável respaldo na prova dos 
autos,  sendo  fato  incontroverso  que  a  droga  apreendida  na  residência  do  casal  era 
destinada ao abastecimento do tráfico na região de Ingá e adjacências, o que já vinha 
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sendo feito de forma estável e duradoura.

Neste  sentido,  eis  o  relato  fornecido  por  Thiago  Fagner  Calado 
Cajueiro, Agente de investigação que participou da operação, no qual atesta a apreensão 
da droga na residência da recorrente, assegurando, ainda, que durante a operação ficou 
esclarecido que a apelante participava efetivamente das operações criminosas de seu 
companheiro (f. 06; 145/146):  

“que sabe informar que o conduzido Antonio comercializava droga 
na cidade de Ingá por um bom tempo, e só agora em virtude de 
mandado de busca e prisão, foi encontrado a situação de flagrância; 
que só não encontrou mais droga porque o conduzido ao ouvir a 
polícia chegando lançou mão do entorpecente jogando-a no quintal 
de residência próxima; que tem conhecimento, por meio da própria 
Patricia,  que este  arrecadava o valor  de  1.200,00 semanal  coma 
venda de droga (Depoimento perante autoridade policial)
[…]
que durante toda a investigação o alvo era o primeiro acusado, e 
Patricia só veio a ser presa no decorrer da deflagração da operação, 
em  razão  dos  depoentes  que  demonstraram  participação  da 
segunda  denunciada  no  fato  delituoso  (sic.)  (grifo  nosso) 
(depoimento em juízo)

Na mesma linha é o testemunho prestado por Girlane Pereira da 
Silva,  que foi  consumidora do comércio  realizado pelos acusados,  tendo ressaltado o 
intenso envolvimento dos apelantes com o tráfico na localidade, afirmando, inclusive, que 
a apelante substituía e auxiliava o marido na venda de entorpecentes (fs. 23/24): 

“que é viciada em crack; que é viciada desde os 16 anos; que sabe 
informar,  que  antonio  mamão,  como  é  conhecido,  foi  preso  por 
comercializar droga na rua da baixinha, que de fato o acusado é 
traficante  de droga,  pois  desde quando o depoente ingressou no 
mundo das drogas,  compra na mão do acusado,  que o acusado 
vende a qualquer hora do dia ou da noite; que do mesmo modo é a 
sua esposa Patricia, a senhora conhecida como Nega;  que Nega 
sabe de todo o procedimento para aquisição e venda de droga, 
caso o  acusado esteja  por  algum motivo,  impossibilitado  de 
comercializar; ; 

[…]

Constata-se  não  apenas  a  configuração  do  tráfico,  materializado 
pelos verbos “vender”, “expor à venda”, “ter em depósito”,  “guardar” e “fornecer”, mas 
também restou caracterizada a associação para a sua prática,  de forma duradoura e 
estável.

“que  é  irmão  do  acusado;  que  sabe  informar  que  o  acusado  é 
traficante  de drogas na cidade de Ingá, mais precisamente na rua 
da baixinha; que sabe informar que quem fornece droga para seu 
irmão é a pessoa de Gordo;” (Manoel Jenuário da Silva f.22)
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O sentenciado Antônio Gomes da Silva dirigia toda a atividade do 
tráfico e da respectiva associação para a sua reiterada prática,  conforme revelam os 
depoimentos acima.

A apelante, Patricia dos Santos Santana, exercia efetiva participação 
no  delito  de  tráfico.  Como  restou  comprovado,  tinha  franco  acesso  às  drogas,  e  ao 
dinheiro arrecado nas vendas.

Neste sentido, eis o teor do seu interrogatório na fase policial, (fs. 
335/336):

Que sabe informar que via onde o acusado guardava a droga; que 
sabe informar que o acusado não é agricultor; que depois da prisão 
do  acusado,  a  interrogada  e  seu  filho  só  não  estão  passando 
dificuldades porque a avó do acusado ajuda. Que algumas vezes a 
interrogada vendia droga a pedido do acusado; que sabe o dia 
que o acusado recebe a droga e de quem compra; que sabe informar 
a pessoa que fornece a droga para o acusado é a pessoa de Gordo

É bem verdade que a apelante se retratou em Juízo, entretanto a 
versão apresentada na fase inquisitória encontra total respaldo no conjunto probatório que 
revela a sua participação na traficância, praticando, reiteradamente, ao menos os verbos 
“ter em depósito” e “guardar”, do tipo misto alternativo do art. 33 da Lei n° 11.343/06, 
restando caracterizado, além do tráfico em si, a associação para a sua prática.

A  prova  colhida  nos  autos,  portanto,  apresenta-se  robusta  e 
coerente, estando demonstrada a materialidade e autoria dos delitos previstos nos arts. 
33  e  35  da  Lei  n°  11.343/06,  bem  como  a  sentença  condenatória  apresenta 
fundamentação consistente e amparada na prova dos autos, não padecendo de qualquer 
nulidade.

2.2 - DOSIMETRIA

Seguindo  adiante,  pelo  que  se  vê  da  sentença  prolatada,  foram 
cuidadosamente observadas as regras de fixação e cálculo da pena constantes dos arts.  
59 e 68 do CP. 

De  igual  modo,  vê-se  que  a  magistrada  a  quo  apreciou  com 
acuidade  as  circunstâncias  que  envolveram  o  fato,  fixando  a  pena-base  e, 
conseguintemente,  a  pena  definitiva  no  patamar  que  entendeu  justo  para  reprimir  a 
conduta  perpetrada  pelo  acusado,  assim  como  o  regime  inicial  de  cumprimento  da 
reprimenda.

É de se ressaltar que a pena-base, justificadamente, distanciou-se 
levemente  do  mínimo  legal  em  virtude  da  incidência  de  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis a acusada.

Passando  adiante,  cumpre  verificar  que  não  estão  satisfeitas  as 
condições para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4°, da 
referida Lei, uma vez que, conforme demonstrado, ambos os apelantes se dedicavam a 
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atividades ilícitas, integrando organização criminosa.

Ademais,  em  sendo  mantida  a  condenação  pelo  delito  de 
associação  para  o  tráfico,  a  referida  minorante  não  tem  incidência,  consoante 
entendimento do STJ:

[...]
CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
11.343/2006.  PRETENDIDA APLICAÇÃO.  CONDENAÇÃO  PELO 
ART. 35 DA LEI DE DROGAS.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS E PARTICIPAÇÃO EM 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.  REQUISITOS SUBJETIVOS.  NÃO 
PREENCHIMENTO.  INDEFERIMENTO  DA  MINORANTE 
JUSTIFICADO.  ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1.  Revela-se  inviável  a  aplicação  da  causa  especial  de 
diminuição  prevista  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06, 
quando o agente foi condenado pelo crime do art. 35 da Lei n.º 
11.343/06,  o  que  demonstra  a  sua  dedicação  a  atividades 
criminosas e a sua participação em organização criminosa, no 
caso especialmente voltada para o cometimento do crime de 
tráfico de entorpecentes.
[...]
3.  Ordem denegada,  concedendo-se,  contudo,  habeas  corpus  de 
ofício para reduzir a pena-base, restando a reprimenda do paciente 
definitiva  em  9  (nove)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão  e 
pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis)  dias-multa,  por 
infração aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/064. (grifo nosso)

Ante o exposto, nego provimento à apelação.
 
É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho, revisor, Joás de Brito Pereira Filho. Ausente Márcio Murilo da Cunha 
Ramos.

Presente  à sessão o Excelentíssimo Senhor  Doutor  José Marcos 
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Relator

4(HC 235.524/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
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