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subtração com o uso de arma. Prova oral que confirma a dinâmica criminosa, descrevendo a abordagem e a ameaça perpetrada 
através do emprego de arma de fogo e um simulacro de arma de fogo. Outrossim, a vítima Ricardo afirmou categoricamente que 
eram duas armas, inclusive sendo empregado um revólver calibre 38 na cabeça da vítima Marcelo Vale Bessa. Desnecessidade de 
apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a palavra da vítima. Precedentes. A reprimenda deve ser modificada com a elevação 
da pena-base na fração de 2/5, e não de 1/3, pois in casu há um roubo duplamente qualificado, com concurso de pessoas e 

emprego de arma, circunstâncias que incutem maior temor à vítima. Da nova dosimetria da pena: 1ª e 2ª fases inalteradas; 3ª fase 
merece reparo: incidem as causas especiais de aumento de pena estabelecidas nos incisos I e II do §2º do art. 157 do CP, 
inexistindo causas de diminuição. Assim, eleva-se a pena em 2/5 ( dois quintos), chegando-se ao patamar definitivo de 05 anos, 07 
meses, e 06 dias de reclusão e 14 dias-multa, para cada um dos crimes de roubo praticados pelo apelante. Na forma do art. 70 do 
Código Penal, aplico a pena de um só dos crimes, uma vez que idênticas, aumentada de 1/6 (um sexto), chegando, assim a uma 
pena final de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 ( doze) dias de reclusão,em regime inicialmente fechado, com fulcro no art. 33, § 
2º,"b", do Código Penal, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime fechado é o mais pertinente à hipótese 
dada a maior reprovabilidadedaconduta, ematendimentoaoprincípioda individualizaçãodapena (Precedente STJ). Prejudicado o 
prequestionamento Ministerial ante o provimento de seu recurso.DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO e PROVIMENTO DO 
RECURSO MINISTERIAL.  Conclusões:  Por unanimidade, deu-se provimento ao recurso ministerial e negou-se provimento ao 
recurso defensivo, nos termos do voto da Des. Relatora. 
 
 063. APELAÇÃO 0033556-26.2016.8.19.0002  Assunto: Homicídio Qualificado / Crimes contra a vida / DIREITO PENAL Origem: 
NITEROI 3 VARA CRIMINAL Ação: 0033556-26.2016.8.19.0002 Protocolo: 3204/2018.00419392 - APTE: LEONARDO BRETAS VIEIRA 
MENDES ADVOGADO: JONATAN RAMOS DE OLIVEIRA OAB/RJ-211414 ADVOGADO: MARCO ANTONIO CASAL OLIVEIRA 
OAB/RJ-214376 ADVOGADO: BRUNO MYCHEL DE LIMA ABREU OAB/RJ-214997 APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO  Relator: DES. MARCIA PERRINI BODART  Revisor: DES. JOAO ZIRALDO MAIA  Funciona:  Ministério Público 
Ementa: Art. 121, § 2º, II e VI, do Código Penal.Após ser submetido a julgamento em plenário, o Apelante foi condenado à pena 
total de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa requer, em sede de preliminar, a declaração de 
nulidade da Sessão Plenária pela parcialidade demonstrada pela magistrada de 1º grau; a declaração de nulidade da Sessão Plenária 

por violação ao verbete nº 11, da Súmula Vinculante do STF. No mérito, pede a anulação da decisão proferida pelo Conselho de 

Sentença para que os Apelantes sejam submetidos a novo Júri por ser a condenação manifestamente contra a prova dos autos, ou, 
subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão da 2ª fase da dosimetria. 
Em 13/03/2016, durante uma festa, o Apelante após mais uma vez assediar a vítima e ser por ela rejeitado, deferiu-lhe inúmeros 
golpes, utilizando, inclusive, um pedaço de madeira com pregos, que foram causa efetiva de sua morte. A preliminar de parcialidade 
do Juízo de 1º grau rechaçada. Os questionamentos realizados durante o plenário pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri 
prestaram-se, tão somente, a elucidar os fatos, sem exprimir juízo de valor capaz de influenciar os integrantes do Conselho de 
Sentença. Não houve ofensa ao verbete vinculante nº 11. Não há nulidade. Utilização das algemas pelos Apelantes restou justificada 
na ata de julgamento. Exceção prevista na própria súmula. Precedente jurisprudencial do Pleno do STF. Manutenção da condenação 
por homicídio duplamente qualificado. Inteligência do art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, o art. 593, III, alínea "d", 
do Código de Processo Penal. Recurso de Apelação contra decisão dos jurados somente será cabível quando for manifestamente 
contrária à prova dos autos. Não existe condenação contrária à prova dos autos. Em plenário foram apresentadas duas versões. O 
Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, enquanto a defesa sustentou a absolvição. A materialidade 

delitiva está comprovada pela prova técnica, em especial pelos Laudos de Exame de Corpo Delito de Lesão Corporal, pelo Laudo 
Complementar de Exame de Corpo Delito de Lesão Corporal e pelo Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia. A prova oral dá 
respaldo à tese ministerial, que foi a acolhida pelos jurados. Testemunha ratificou as declarações prestadas em sede policial, e 
relatou que viu o Apelante agredir com três golpes a vítima Michelle, com um pedaço de madeira que continha vários pregos e que 
conseguiu afasta-lo para socorrer a vítima, empurrando-o. Dosimetria mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal com base 
em elementos do caso concreto. Ponderou-se as graves circunstâncias do crime, o ataque covarde sofrido pela vítima que a levou a 
ficar internada por 04 (quatro) meses em estado grave, com afundamento parcial do crânio, antes de vir a óbito. Valorou-se as 
consequências do crime, principalmente, a da vítima ter deixado três filhos menores de idade, com danos psicológicos 
inquestionáveis, diante da violenta morte de sua mãe. Não há como reconhecer a atenuante da confissão da 2ª fase da dosimetria. 
O Apelante apesar de confirmar as agressões, negou a intenção de matar a vítima. PRELIMINARES RECHAÇADAS. RECURSO 
DEFENSIVO DESPROVIDO.  Conclusões:  Por unanimidade, rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao recurso defensivo, 
nos termos do voto da Des. Relatora. 
 
 064. APELAÇÃO 0034243-09.2017.8.19.0021  Assunto: Crime Tentado / DIREITO PENAL Origem: DUQUE DE CAXIAS 1 VARA 
CRIMINAL Ação: 0034243-09.2017.8.19.0021 Protocolo: 3204/2018.00364070 - APTE: JHONATHAN LEMOS DE LACERDA 
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA OAB/DP-000000 APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  Relator: DES. 
ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE  Revisor: DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA  Funciona:  Ministério Público e 
Defensoria Pública Ementa: CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. 
O fato de a vítima ter reagido não torna os meios empregados inadequados para a realização do crime, tendo somente impedido a 
consumação deste por circunstâncias alheias a vontade do agente, que não contava com a oposição ao ato delitivo, caracterizando 
hipótese de tentativa.Nenhum reparo há de ser feito nas penas-base aplicadas, fixadas acima do mínimo legal, porém com devida 
fundamentação. A sentença, com propriedade, considerou que a anotação constante na Folha de Antecedentes Criminais configura 
maus antecedentes. Adoto o entendimento pelo qual quaisquer condenações transitadas em julgado há mais de 5 (cinco) anos 
embora não se prestem a configuração da reincidência, se mostram aptas a caracterização de maus antecedentes, como na presente 
hipótese.Também deixo de aplicar a compensação requerida pela defesa. Como se depreende do disposto no artigo 67 do Código 
Penal, a agravante de reincidência e aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime e da personalidade do agente devem 
preponderar sobre as demais, entre as quais, a atenuante da confissão.Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, inexiste 
qualquer violação às normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas. DESPROVIMENTO DO RECURSO  Conclusões:  Por 
unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. 
 
 065. APELAÇÃO 0036681-43.2014.8.19.0011  Assunto: Despenalização / Descriminalização / Posse de Drogas para Consumo 
Pessoal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / DIREITO PENAL 
Origem: CABO FRIO 1 VARA CRIMINAL Ação: 0036681-43.2014.8.19.0011 Protocolo: 3204/2018.00319434 - APTE: RONALDO 
RENAN BASTOS RODRIGUES ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA OAB/DP-000000 APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO  Relator: DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA  Revisor: DES. FRANCISCO JOSE DE ASEVEDO  Funciona:  Ministério 
Público e Defensoria Pública Ementa: APELAÇÃO - Art. 12 da lei nº 10.826/2003 e 28, caput,da lei 11.343/06. Pena: 01 ano de 
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