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desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação do art. 33, §4º da 
Lei 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. A prova produzida nos autos é apta a 
autorizar o juízo de censura, pois, além das demais provas que compõem os autos, os relatos seguros e coerentes dos policiais 
militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado comprovam que, no dia dos fatos, o réu foi flagrado em local conhecido 
como ponto de venda de drogas realizando traficância. Súmula nº 70 do TJRJ. A Defesa não foi capaz de refutar a narrativa 

declarada pelos milicianos. As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e o réu apresentou, em juízo, relato inverossímil e 
contraditório. Como as condições em que se desenvolveu a ação, a natureza da substância apreendida e as informações sobre a 
prática delitiva pelo réu, tudo está a corroborar a finalidade de venda da droga, não merece prosperar o pleito desclassificatório. 
Pedidos de revisão da dosimetria são inócuos, pois na sentença vergastada o juízo a quo aplicou o redutor do art. 33, §4º da Lei de 
Drogas, em sua fração máxima de 2/3, bem como determinou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas 
restritivas de direitos. Deve ser realizado apenas um reparo, de ofício, na sentença quanto ao regime inicial fixado como fechado, 
pois a previsão que estabelecia a obrigatoriedade de cumprimento inicial da pena no modo fechado nos casos de condenação pelo 
delito do art. 33 da Lei de Drogas foi declarada, por maioria de votos e de forma incidental, inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal por ocasião do julgamento do HC 111.840. Considerando-se os parâmetros dos do art. 33 do CP, regime inicial modificado, 
de ofício, para o aberto. Recurso defensivo desprovido. Regime inicial de cumprimento de pena alterado de ofício.  Conclusões:    Por 
unanimidade, negaram provimento ao recurso da defesa e, de ofício, alteraram o regime inicial de cumprimento de pena para o 
aberto, nos termos do voto da Relatora.      Estiveram presentes à Sessão de Julgamento a Dra. Kátia Aguiar Marques Selles Porto, 
Procuradora de Justiça e o Dr. Ronaldo Orlowski, Defensor Público.     
 
 004. APELAÇÃO 0004632-31.2015.8.19.0037  Assunto: Leve / Lesões Corporais / Ato Infracional / DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE Origem: NOVA FRIBURGO 1 VARA FAM INF JUV E IDO Ação: 0004632-31.2015.8.19.0037 Protocolo: 
3204/2017.00230321 - APTE: SIGILOSO ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA OAB/DP-000000 APDO: SIGILOSO  Relator: DES. 
MONICA TOLLEDO DE OLIVEIRA  Funciona:  Ministério Público e Defensoria Pública Ementa: EM SEGREDO DE JUSTIÇA  
Conclusões: EM SEGREDO DE JUSTIÇA   
 
 005. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0005038-23.2018.8.19.0045  Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e 
Condutas Afins / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / DIREITO PENAL 
Origem: RESENDE 2 VARA CRIMINAL Ação: 0005038-23.2018.8.19.0045 Protocolo: 3204/2018.00498150 - RECTE: SIGILOSO 
RECORRIDO: SIGILOSO ADVOGADO: ANA PAULA MENEZES DOS SANTOS OAB/RJ-136417 ADVOGADO: MIRIÃ THALYTA MATOS DE 
SOUZA CARVALHO OAB/RJ-205909 CORREU: SIGILOSO CORREU: SIGILOSO CORREU: SIGILOSO CORREU: SIGILOSO  Relator: 
DES. MONICA TOLLEDO DE OLIVEIRA  Funciona:  Ministério Público Ementa: EM SEGREDO DE JUSTIÇA  Conclusões: EM 
SEGREDO DE JUSTIÇA   
 
 006. APELAÇÃO 0008455-38.2015.8.19.0061  Assunto: Praticar Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor / Crimes 
de Trânsito / Crimes Previstos na Legislação Extravagante / DIREITO PENAL Origem: TERESOPOLIS 1 VARA CRIMINAL Ação: 
0008455-38.2015.8.19.0061 Protocolo: 3204/2018.00243487 - APTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
APDO: JADIR DA SILVA REZENDE JUNIOR ADVOGADO: GILBERTO CYRILLO DA SILVA RAMOS FILHO OAB/RJ-063023  Relator: 
DES. MONICA TOLLEDO DE OLIVEIRA  Funciona:  Ministério Público Ementa: Apelação. Código de Trânsito Brasileiro. Homicídio 
culposo. Sentença absolutória. Recurso ministerial postulando a condenação nos termos da peça acusatória. Impossibilidade. No 
mesmo sentido o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça. De fato, a prova não autoriza um juízo de censura. Não há testemunha 
visual do crime. O PMERJ que prestou depoimento em juízo recordou-se muito pouco do ocorrido. Uma outra testemunha apenas 
ouviu um barulho, o que acabou chamando a sua atenção, não sabendo esclarecer como ocorreu o acidente. A filha da vítima, que 
também não presenciou o atropelamento, apenas tomou conhecimento dos fatos por pessoas que não foram arroladas pelo 
Ministério Público.A perícia técnica é inconclusiva. O acusado é primário, prestou socorro à vítima, acionando a PMERJ, o CBMERJ e a 
SAMU, além de ter acompanhado a recuperação da vítima, indo visitá-la, inclusive, no hospital, fato este confirmado pela filha da 
vítima. Dentro desse contexto, não existe nos autos qualquer prova técnica ou depoimento que traga certeza de que o acusado teria 
agido com culpa. Desprovimento do recurso.  Conclusões:      Por unanimidade, desproveram o recurso ministerial, nos termos do 
voto da Relatora.    Estiveram presentes à Sessão de Julgamento a Dra. Kátia Aguiar Marques Selles Porto, Procuradora de Justiça e 
o Dr. Ronaldo Orlowski, Defensor Público.         
 

 007. HABEAS CORPUS 0050033-62.2018.8.19.0000  Assunto: Progressão de Regime / Progressão de Regime / Pena Privativa 
de Liberdade / Execução Penal / DIREITO PROCESSUAL PENAL Origem: CAPITAL VARA DE EXEC PENAIS Ação: 
0044097-63.2012.8.19.0001 Protocolo: 3204/2018.00513737 - IMPTE: BRUNO CASTRO DA ROCHA OAB/RJ-162322 PACIENTE: 
LEANDRO JULIO JARDIM AUT.COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS  Relator: DES. MONICA TOLLEDO 
DE OLIVEIRA  Funciona:  Ministério Público Ementa: Habeas Corpus. Substitutivo de agravo em execução. Execução Penal. 
Unificação de penas. Nova data-base para a progressão de regime. Constrangimento ilegal configurado. Em homenagem ao princípio 
da ampla defesa, necessário o exame deste writ, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela 
concessão da ordem. A defesa insurge-se contra o entendimento empregado pela VEP, segundo o qual a superveniência de nova 
condenação definitiva no curso da execução criminal altera a data-base para concessão de benefícios. A Terceira Seção do STJ, em 
22/02/2018, ao julgar o REsp nº 1.557.461/SC e o HC nº 381.248/MG sedimentou novo entendimento segundo o qual a alteração 
da data-base para a concessão de novos benefícios executórios em razão da unificação das penas não encontra respaldo legal. 
Ponderou-se naquela Corte que a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última 
infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como 
falta disciplinar grave, configura excesso de execução. Em conclusão, assentou-se ser indevida a alteração do termo a quo para a 
concessão de novos benefícios na execução da pena, pois a alteração da data-base não é consectário imediato do somatório das 
reprimendas impostas ao sentenciado. Desta forma, verifica-se que a decisão do Juízo de 1º grau, que modificou o termo a quo para 
a progressão de regime em face da unificação de penas, estabelecendo como novo marco a data do trânsito em julgado da última 
sentença condenatória, está em confronto com a nova orientação jurisprudencial firmada pelo STJ,portanto, configura 
constrangimento ilegal. Assim, estabelecida a tese de que deve ser afastada a fixação da data do trânsito em julgado da última 
sentença penal condenatória como novo marco para a progressão de regime, como consequência da unificação, incumbe ao Juízo 
das Execuções novamente analisar o pleito defensivo, a fim de fixar o marco adequado para os benefícios executórios e avaliar a 
possibilidade de progressão de regime no caso concreto. Concessão da ordem para fixar como marco para a progressão de regime a 
data da última prisão do apenado.  Conclusões:    Por unanimidade, concederam a ordem para afastar a fixação da data do trânsito 
em julgado da última sentença penal condenatória como marco para a progressão de regime, como consequência da unificação das  

penas, devendo o Juízo da VEP analisar novamente o pleito defensivo, permanecendo como marco para a progressão de regime a data 
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