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natureza extremamente deletéria do material apreendido ¿ no que se destacam os 152,2g (cento e cinquenta e dois gramas e dois 
decigramas) de crack, divididos em 381 (trezentos e oitenta e uma) unidades e uma imensa pedra de 91,8g (noventa e um gramas 
e oito decigramas) da nefasta droga ¿encerram aspectos legais preponderantes no procedimento sancionatório, exatamente por 
representarem um maior risco criado, in concreto, para a saúde pública, enquanto bem jurídico tutelado pela norma penal aplicável, 
justificando-se, assim, o recrudescimento padrão de 1/6 sobre a pena-base da associação, conforme aplicado pelo Juiz a quo, no 

que restou, porém, deveras tímido o mísero acréscimo de 1/10 operado sobre a sanção inaugural do tráfico.De todo modo, ainda 
que ignorássemos não ser possível, à míngua de recurso ministerial, revermos, aqui, a módica fração de aumento empregada na 
primeira fase da apenação ao crime de associação para o tráfico, tal reparo, se viável fosse, seria de todo inócuo, vez que a 
presença das atenuantes genéricas da confissão espontânea, para Luiz Fernando, e da menoridade relativa, para Romerito, viriam a 
conduzir a pena intermediária de volta ao piso mínimo legal cominado, como efetivamente ocorreu na sentença.Noutro giro, é bem 
de ver que os acusados já se viram por demais beneficiados pelo Julgador a quo, eis que, tendo sido condenados pela prática dos 
crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, ambos majorados pelo inciso VI do artigo 40 da Lei n.º 11.343/2006, 
aquele Magistrado primevo simplesmente se esqueceu de aplicar a aludida causa especial de aumento no terceiro estágio da 
dosimetria, uma vez que se trata de circunstância legal obrigatória. Como se não bastasse, o Juiz sentenciante também se olvidou 
em fazer incidir a pena de multa prevista no artigo 35 da Lei Antidrogas, causando espécie que tais lacunas tenham passado 
despercebidas pelo órgão ministerial de piso, titular do jus puniendi estatal, tal como pelo crivo da Procuradoria de Justiça, atuando 
como custos legis nesta instância revisora.De outra parte, no que diz respeito ao crime do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, 
observa-se que a dosimetria da reprimenda corporal já foi integralmente dosada no mínimo legal, não havendo, assim, nada a se 
prover nesse tocante.Já no que concerne à sanção de multa imposta pelo referido delito, a despeito da ausência de impugnação 
defensiva específica neste ponto, mas com esteio no caráter da ampla devolutividade ínsito ao recurso de apelação criminal, forçoso 
é convir que tal quantitativo se mostra digno de reparo. Nessa seara, é de se consignar que, adotando este órgão fracionário os 
patamares mínimo e máximo legalmente cominados no artigo 49, caput, do Código Penal, não se chancela o peculiar critério 
utilizado pelo Juiz a quo, quando da fixação da pena monetária, com base em complexa equação matemática não prevista em lei, 
supostamente proporcional ao número de dias da pena privativa de liberdade estabelecida. Logo, a fim de se guardar a proporção da 
pena pecuniária com a reprimenda corporal, readéqua-se aquela aritmética utilizada na sentença, para se aquietar em 10 (dez) 
dias-multa, à razão unitária mínima, a resposta penal do crime inserto no art. 12 da Lei de Armas, em consonância com o patamar 
mínimo adotado para a respectiva pena de detenção.No que diz respeito à pretensão defensiva de ver concedido aos réus, Luiz 
Fernando e Romerito, o direito de recorrerem em liberdade, é de se consignar que se trata, na verdade, de um pedido de liberdade 
provisória, tendo em vista que ambos os apelantes estiveram acautelados preventivamente durante toda a instrução criminal, assim 
permanecendo até o presente momento, ante a persistência dos motivos ensejadores de tal custódia. Ademais, é de se verificar que 
o presente acórdão ora se constitui em novo título prisional em desfavor dos réus, não mais calcando-se sobre os pressupostos 
legais da prisão preventiva, mas em decorrência do início da execução provisória de suas sanções penais, na medida em que a 
confirmação condenatória, em grau recursal, fez esgotar-se a discussão fático-probatória sobre o juízo de culpabilidade, enquanto 
matéria preclusa, concretizando-se o direito ao duplo grau de jurisdição, de modo que ora se vê mitigada a presunção da inocência, 

com a fixação da responsabilidade penal dos réus, sendo certo e notório que tal entendimento já se encontra hodiernamente 
pacificado pela jurisprudência do S.T.F., desde 17/02/2016, quando do julgamento do HC 126.292/SP, pelo Plenário daquela Corte, 
consolidando-se o seu efeito vinculante por meio das decisões liminares proferidas, em 05/10/2016, nas ADC¿s 43 e 44, sendo 
reafirmado em 10/11/2016, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 964.246 RG/SP.Por derradeiro, no que concerne 
às alegações defensivas de prequestionamento, para fins de se prover subsídio à eventual interposição dos recursos extraordinário 
ou especial, tem-se que as mesmas não merecem conhecimento e tampouco provimento, uma vez que não se vislumbra a incidência 
de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras ¿a¿, ¿b¿, ¿c¿ e ¿d¿, do art. 102 e inciso III, letras ¿a¿, ¿b¿ e ¿c¿, do art. 
105, todos da nossa Lei Fundamental, e, por via de consequência, nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração 
de violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e geral.CONHECIMENTO DE TODOS OS 
RECURSOS, com o PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do 1º réu, Luiz Fernando Almeida da Silva, apenas para se reajustar sua pena 

de multa pelo crime do art. 12 da Lei de Armas para 10 (dez) dias-multa; DESPROVIMENTO ao recurso do 2º réu, Romerito Ferreira 
da Silva; e o PROVIMENTO ao apelo da 3ª acusada, Fernanda Ferreira da Silva, para absolvê-la de todas as imputações da denúncia, 
mantida, no mais, a sentença atacada.  Conclusões:  A UNANIMIDADE DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 
ROMERITO, PROVERAM PARCIALMENTE O DE LUIZ FERNANDO E, QUANTO AO APELO DE FERNANDA, DERAM-LHE PROVIMENTO 
PARA ABSOLVÊ-LA, TUDO NOS TERMOS DO VOTO DO E. DES. RELATOR. 
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MILITAR. RECURSO DAS PARTES. 1. Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de MÁRCIO FABIANO BARBOSA 
PEREIRA DA SILVA, IDARLEI MONTEIRO DA SILVA e de VITOR HUGO DO NASCIMENTO E SILVA, dando-os como incursos nas penas 
do artigo 305 do Código Penal Militar. 2. A Juíza de Direito da Auditoria da Justiça Militar julgou procedente em parte a pretensão 
punitiva estatal para CONDENAR IDARLEI MONTEIRO DA SILVA e VITOR HUGO DO NASCIMENTO E SILVA pelo crime previsto no art. 
305 c/c art. 70, II, "g" e "l", todos do Código Penal Militar, à pena de 02(dois) anos e 11(onze) meses de reclusão, a serem 
cumpridos em Regime Aberto, ABSOLVENDO MARCIO FABIANO BARBOSA PEREIRA DA SILVA,com fulcro no art. 439 do Código Penal 
Militar (indexador 000483).3. Recurso de Apelação do Ministério Público pugnando pela condenação do Réu MÁRCIO FABIANO 
BARBOSA PEREIRA DA SILVA, na forma da Denúncia (indexador 000513). Recurso de Apelação da Defesa do acusado VITOR, 
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com a aplicação de SURSIS (indexador 000557). A Defesa de IDARLEI também recorreu para pleitear a absolvição do acusado por 
fragilidade probatória. Subsidiariamente, busca a fixação da pena-base no mínimo legal, a fixação do regime aberto, a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de SURSIS (indexador 000577). 4. A defesa de MÁRCIO 

http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0457772-23.2015.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0457772-23.2015.8.19.0001

		2018-12-06T19:45:54-0200
	TJERJ




