
 
Ano 11 – nº 65/2018 Data de Disponibilização: quinta-feira, 6 de dezembro 

122 Caderno II – Judicial – 2ª Instância Data de Publicação: sexta-feira, 7 de dezembro 
 

 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008. 

 

interrupção do prazo de prescrição. PREQUESTIONAMENTO QUE NÃO SE CONHECE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO 
PARCIALMENTE, para declarar extinta a punibilidade do delito imputado ao recorrente, em razão da prescrição retroativa da 
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, IV c/c artigo 109, V e artigo 115, todos do Código Penal.  Conclusões:  Por 
maioria, deu-se parcial provimento ao recurso defensivo, para declarar extinta a punibilidade do delito imputado ao apelante, em 
razão da prescrição da pretensão pela pena em concreto, com fulcro no artigo 107, Inciso IV c/c artigo 109, Inciso V e artigo 115, 

todos do Código Penal, vencido o Des. Francisco José de Asevedo que não reconhece a menoridade, nos termos do seu respectivo 
voto. 
 
 010. APELAÇÃO 0005889-97.2018.8.19.0001  Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso 
Indevido de Drogas / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / DIREITO PENAL Origem: TERESOPOLIS 2 VARA CRIMINAL Ação: 
0005889-97.2018.8.19.0001 Protocolo: 3204/2018.00473081 - APTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
APTE: RONALD ASSUNÇÃO DA PAZ ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA OAB/DP-000000 APDO: OS MESMOS  Relator: DES. 
ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE  Revisor: DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA  Funciona:  Ministério Público e 
Defensoria Pública Ementa: "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TIPO PREVISTO NO 
ART.35 DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO §4º, DO ART.33 DA LEI 11.343/2006. REGIME FECHADO. 
REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MP. DESPROVIMENTO DO APELO DA DEFESA.Restando 
suficientemente comprovada, diante da prova constante dos autos, a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para 
o tráfico, descabe absolvição quanto a este último, merecendo ser reformada a sentença neste aspecto.Pune-se, na espécie, aquele 
que, reiteradamente ou não, se associa para o fim de cometer o crime em referência, situação que bem se amolda à presente 
hipótese, não havendo obrigatoriedade de se provar se a associação era estável, permanente ou eventual, bastando, tão somente, a 
prova da associação.Pela mesma razão, impõe-se o afastamento da aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da 
Lei nº 11.343/2006.O regime prisional fechado para cumprimento da pena deve ser o aplicado, pois é o que melhor se amolda ao 
delito de tráfico, que tem causado grande intranquilidade na sociedade, e às circunstâncias em que a infração penal foi cometida. 
Cumpre destacar que é aquele que mais se concilia com a necessidade de prevenção geral e especial de tão graves crimes."  

Conclusões:  Por unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso ministerial e negou-se provimento ao recurso defensivo, nos 
termos do voto do Desembargador Relator. 
 
 011. APELAÇÃO 0006569-12.2005.8.19.0204  Assunto: Seqüestro e cárcere privado  / Crimes contra a liberdade pessoal / 
DIREITO PENAL Origem: BANGU REGIONAL 1 VARA CRIMINAL Ação: 0006569-12.2005.8.19.0204 Protocolo: 3204/2018.00557891 
- APTE: ALEXANDER ALVES PRADO ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA OAB/DP-000000 APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO CORREU: MARCELO CARVALHO DA SILVA  Relator: DES. MARCIA PERRINI BODART  Revisor: DES. JOAO 
ZIRALDO MAIA  Funciona:  Ministério Público e Defensoria Pública Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTROS QUALIFICADOS 
POR MAUS TRATOS. Acusado condenado pela prática do crime previsto no artigo 148, §2º (3x), n/f do art. 70, ambos do Código 
Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 42 dias multa. A hipótese dá 
conta de que, no dia 19 de janeiro de 2004, no CIEP Almicar Cabral, localizado na Rua César Bahar, 00, Bangu, Rio de Janeiro, o 
apelante, em comunhão de ações e desígnios com outros cinco indivíduos, dos quais três não foram identificados, privou três vítimas 
de suas liberdades, mediante sequestro, levando-as para dentro da comunidade do "Bicho Solto" e com elas permanecendo até a 
chegada de policiais militares e civis na comunidade, ainda no próprio dia 19. Na ocasião, o grupo criminoso invadiu o CIEP Amílcar 
Falcão, portando uma pistola, um revólver e fita crepe marrom, arrebatou as vítimas e levou-as para o interior da Comunidade do 
"Bicho Solto". Dentro da comunidade, uma das vítimass, após o acusado confirmar com seu comparsa adolescente que aquela não 
tinha envolvimento com um roubo ocorrido no dia 15.01.2004 no referido CIEP. E, em consequência, ordenou que a vítima descesse 
a comunidade. Já no interior da comunidade, a segunda vítima teve seus olhos, boca e nariz envolvidos por fita crepe, sendo que ao 

chegarem em um determinado local da favela retiraram-LHE a fita dos olhos e um dos comparsas de vulgo "Bruninho" a ameaçou de 
morte, tendo aquela tido seus olhos novamente vendados por "Kill".Após, continuaram subindo a comunidade, até que pararam 
novamente, ocasião em que a segunda vítima passou a sofreu diversas agressões, levou um pontapé e rolou ribanceira abaixo, 
instante em que começou a correr e conseguiu escapar, encontrando, já fora da comunidade, várias viaturas da polícia militar. A 
terceira vítima também foi agredida por diversas vezes, tendo ainda tido suas mãos amarradas com fita crepe e sua cabeça envolta 
com fita crepe, o que dificultava sua respiração, sendo que aquela apenas foi liberada pelo denunciado e seus comparsas após a 
segunda vítima assumir que a terceira não tinha qualquer relação com o roubo ocorrido no dia 15.01.2004 e que foi a segunda quem 
deu a informação errada, ocasião em que um dos integrantes do grupo disse que esta iria morrer. Pretensão defensiva de 
absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de apenas um crime, na modalidade simples, 
sob o argumento de inépcia da qualificadora ou mesmo por ausência de provas. Não acolhimento. Materialidade e autoria 
positivadas nas peças técnicas, notadamente o auto de reconhecimento de pessoa, e nas declarações judiciais de uma das vítimas, 
que relatou de forma precisa a atuação do apelante durante os delitos em julgamento, esclarecendo que este foi um dos indivíduos 
que conduziu as vítimas até a comunidade. Versão apresentada pelo apelante, no sentido de que à época dos fatos estaria residindo 
em Belo Horizonte, que não restou devidamente comprovada nos autos, tendo sido trazida a Juízo somente a companheira do 
apelante que, sequer forneceu dados a respeito das demais pessoas que poderiam confirmar aquela versão. Em delitos desta 
natureza, a palavra da vítima deve ser especialmente sopesada, ainda porque nada há que demonstre que aquela teria o intento de 
prejudicar o réu. Correto reconhecimento da qualificadora prevista no § 2º do artigo 148. Denúncia que obedeceu ao disposto no 
artigo 41 do CPP, ao descrever que as vítimas sofreram agressões e ainda tiveram suas vidas ameaçadas. Provas dos autos que 
sustentam a ocorrência de tais fatos, segundo o que narrou minuciosamente uma das vítimas, relatando as agressões sofridas por 
ela própria e pelas demais. Comprovação do cometimento de três delitos, não se podendo reduzir o fato a crime único, como 
pretende a Defesa. Dosimetria adequada à hipótese. Manutenção do regime de pena fechado, segundo o disposto no artigo 33, § 3º 
do Código Penal. DESPROVIMENTO do Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença hostilizada.  Conclusões:  Por 
unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 
 
 012. APELAÇÃO 0006960-70.2016.8.19.0045  Assunto: Ameaça (art. 147) / Contra a liberdade pessoal / Ato Infracional / 
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Origem: RESENDE 2 VARA FAM INF JUV IDO Ação: 0006960-70.2016.8.19.0045 
Protocolo: 3204/2018.00426384 - APTE: SIGILOSO ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA OAB/DP-000000 APDO: SIGILOSO  
Relator: DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA  Funciona:  Ministério Público e Defensoria Pública Ementa: EM SEGREDO DE JUSTIÇA  
Conclusões: EM SEGREDO DE JUSTIÇA   
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