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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000484-66.2015.815.0011 – Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Jair Joaquim da Nóbrega
ADVOGADO: Francisco Porfírio Assis Alves Silva
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL DE
ARMA DE  FOGO.  APELANTE  QUE  JOGA A
ARMA EM  MATAGAL AO  SER  ABORDADO
POR  POLICIAIS  MILITARES.  CRIME  DE
DESOBEDIÊNCIA.  NÃO  ATENDIMENTO  DE
ORDEM  LEGAL.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO
DAS  PENAS.  REPRIMENDAS  FIXADAS  NO
MÍNIMO  LEGAL.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Delito  de  porte  de  arma  de  fogo.  Pedido
absolutório.  Apelante  que joga em um matagal  a
arma que portava ao avistar os policiais. Autoria e
materialidade comprovadas nos autos. Ausência de
autorização  legal  para  portar  a  arma.
Impossibilidade de absolvição.

2.  Crime  de  desobediência.  Apelante  que,  não
atendendo  a  determinação  dos  policiais  para
colocar  as mãos na cabeça,  as  usa para tentar  se
desfazer da arma que trazia consigo. Condenação
mantida.

3.  Pedido  subsidiário  de  diminuição  das  penas.
Reprimendas  fixadas  no  mínimo  em  abstrato
previsto  para  ambos  os  delitos.  Circunstância
atenuante da menoridade relativa que não permite a
fixação da pena, em 2a fase de dosimetria da pena,
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aquém do mínimo legalmente previsto.

4. Desprovimento recursal.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

RELATÓRIO

Perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Campina Grande,
Jair Joaquim da Nóbrega, qualificado na inicial, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003 e art. 330, CP, ambos c/c art. 69, CP, por
ter, em 21 de janeiro de 2015, por volta das 22:00 horas, sido preso em flagrante
delito por desobedecer a ordem legal de funcionário público e por portar arma de
fogo  e  munição,  de  uso  permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar.

Narra  a  inicial  acusatória  que policiais  militares  efetuavam
rondas, em frente ao “bar do Joca”, município de Lagoa Seca, quando abordaram
o denunciado em atitude suspeita, o qual, inicialmente, não obedeceu às ordens
dos milicianos de colocar as mãos na cabeça.

Ato contínuo, sacou de sua cintura um revólver calibre .32,
jogando-o em direção a uma vegetação que beirava a rodovia; fato presenciado
por toda guarnição.

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 68/69, ratificadas à fl. 95) e pela defesa (fls. 98/100),
o Magistrado de 1º grau julgou procedente a denúncia para condenar Jair Joaquim
da Nóbrega por haver infringido as nomas do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 e
art. 330, CP, c/c art. 69, CP, fls. 104/110.

A pena final restou em 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze)
dias de detenção, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas
restritivas  de  direitos  consistentes  em  prestação  de  serviço  à  comunidade  e
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prestação pecuniária.

Inconformado, apelou o acusado, pugnando, em suas razões
recursais  (fls.  115/121),  por  sua  absolvição  de  ambos  os  delitos,  alegando
fragilidade  de  provas  para  a  condenação.  Em  pedido  subsidiário,  pretende  a
redução da pena.

Após  as  contrarrazões  ministeriais  opinando  pelo
desprovimento do apelo (fls. 123/125), seguiram os autos, já nessa instância, à
Procuradoria de Justiça  que,  em parecer  do douto Procurador Álvaro Gadelha
Campos, opinou igualmente pelo desprovimento da apelação (fls. 206/2013).

É o relatório.

Voto

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos  recursos,  verifica-se  que  eles  estão  presentes,  sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto em 10/08/2016 (fl.
115), antes mesmo da intimação do réu, em 27/11/2017 (fl. 200) – e adequação,
além não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância
à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

NO MÉRITO

Da Pretensão Absolutória

Como relatado, o apelante foi condenado por porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido e por desobediência.

Em suas  razões  recursais,  aduz que desconhece a  arma de
fogo e, como ela foi encontrada no mato, não haveria consumação do porte.

Quanto à  desobediência,  alega que estava conduzindo uma
motocicleta,  em  rodovia,  e  a  parada  brusca  poderia  levá-lo  a  um  acidente.
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Ademais, diz que não parou imediatamente porque demorou tempo considerável
para perceber a ordem de parada. 

Logo, pugna por sua absolvição de ambos os delitos sob a
tese de fragilidade de provas.

Mas,  ao  contrário  do  alegado,  há,  sim,  nos  autos,  provas
suficientes para a manutenção da condenação do apelante. 

Vejamos os depoimentos testemunhais constantes nos autos:

Denis Costa Araújo, em juízo, nos termos da mídia de fl. 65,
disse que participou da prisão do acusado, em frente a um bar conhecido como
Bar do Joca, na zona rural de Lagoa Seca; que o réu estava fora do bar; que a
polícia  resolveu  o  abordou  em  razão  do  local  em  que  estava,  local  onde
acontecem abordagens de praxe, já que há muitos assaltos, tráfico de drogas; que
a abordagem a ele foi feita quando vinham na viatura e, cerca de uns 200 ou 300
metros, ele vinha na motocicleta e foi feita a abordagem.

Disse  que,  num  primeiro  momento,  acionaram  giroflex  e
sirene, se colocaram em posição e a testemunha, como comandante da guarnição,
verbalizou “parado, polícia, mão na cabeça” e, no momento em que dada a ordem
para que colocasse a mão na cabeça, ele tentou se virar. 

Esclareceu que a moto vinha em deslocamento, e, quando a
viatura acionou giroflex e sirene, ele parou, mas não obedeceu ao comando de
levantar  as  mãos  e  se  virou,  já  jogando  um  objeto  no  mato,  em  direção  à
vegetação; que a iluminação no local era escassa, mas deu para perceber que o réu
jogou um objeto fora;  que quando foram verificar  no matagal,  encontraram a
arma; que o que faz a testemunha ter certeza de que o réu jogou a arma é porque o
local lá é muito ermo, a testemunha não conhece o réu, nunca nem o viu antes,
sabe  que  ele  desobedeceu a  voz  de  abordagem,  se  virou  e  nitidamente  o  viu
tirando o objeto da sua região torácica e jogando fora.

Disse que, quando a guarnição localizou a arma, apresentou-
a ao réu e ele disse que não era dele, que não tinha jogado nada; que, pela posição
que a arma estava, distava cerca de 20 metros do acusado; e que, pelo movimento
que ele fez ao arremessar o objeto,  seria mais ou menos essa distância aonde
estava a arma que o objeto teria caído; que a arma estava municiada; que viu o
momento em que seu colega encontrou a arma; que ela estava dentro da vegetação
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Vicente  de  Paulo  Clementino  Guimarães  Neto,  em  juízo,
consoante mesma mídia, disse que participou da diligência que culminou com a
prisão do acusado, o qual nunca tinha visto; que o réu foi preso no sítio onde tem
um bar, entre Lagoa Seca e Lagoa de Roça; que o réu vinha saído do bar, numa
moto; que a polícia vinha fazendo rondas pela localidade e, ao ver o réu saindo do
bar, deu a ordem de parada, acendendo o farol alto; que determinaram que ele
levantasse as mãos, ele levantou e quis baixar, que disseram para não baixar, mas
ele baixou e jogou a arma; que viu o formato da arma que ele sacou e jogou; que
não tem dúvida de que ele se desfez da arma; que presenciou quando a arma foi
encontrada, há uns dois metros dele dentro do mato; que a arma estava no meio do
mato, jogada; que ele negou que a arma fosse dele; que a arma estava municiada;
que a abordagem foi feita  em razão de sempre haver diligências por conta de
muitos  assaltos  que  acontecem  naquela  região;  que  sempre  abordam  muitos
veículos por lá; que o réu estava há cerca de uns 6 metros da guarnição quando foi
abordado.

Logo,  o  fato  é  que  a  arma  de  fogo  que  era  portada  pelo
apelante foi encontrada logo após o mesmo tentar se desfazer dela ao ser parado
pelos policiais, sem que o mesmo tivesse autorização ou permissão legal para o
porte. 

O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se
aperfeiçoa  com a  prática  de  qualquer  dos  núcleos  do  tipo  penal.  Portanto,  a
tipicidade do art. 14 da Lei 10.826/03 restou configurada no núcleo do tipo. 

Com efeito, o mencionado artigo estabelece:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter
em  depósito,  transportar,  ceder,  ainda  que
gratuitamente,  emprestar,  remeter,  empregar,
manter  sob  guarda  ou  ocultar  arma  de  fogo,
acessório  ou  munição,  de  uso  permitido,  sem
autorização  e  em  desacordo  com  determinação
legal  ou  regulamentar:  Pena  —  reclusão,  de  2
(dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Da análise do reportado dispositivo, observa-se que o simples
porte de arma de fogo sem autorização da autoridade competente e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar configura crime, já que o porte ilegal se
configura com a simples condução da arma, ou seja, crime de mera conduta e de
perigo abstrato, não sendo questionável a intenção do agente. 
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Neste sentido, colaciono julgados desta Câmara Criminal:

ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO.  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.  PROVA
IRREFUTÁVEL  DA  MATERIALIDADE  E
AUTORIA.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA.
AUTORIZAÇÃO  DE  PORTE  VENCIDA  HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. PENA. FIXAÇÃO NO
MÍNIMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO.
NÃO PROVIMENTO. I.  O tipo penal previsto
no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 cuida de crime
de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,  cuja
caracterização independe da existência de dolo
específico  ou  de  ocorrência  de  lesão  à
integridade física ou à vida de alguém, sendo
suficiente  o  simples  porte  fora  de  casa  sem
autorização legal. II.  Se  o agente  conduzia,  no
seu carro,  arma de  fogo de  uso  permitido,  com
autorização  de  porte  vencida  há  mais  de  cinco
anos,  correta  a  condenação,  à  pena  no  grau
mínimo,  nos  moldes  do  art.  14  do  estatuto  do
desarmamento.  III.  Condenação  mantida.  Apelo
não  provido.  (TJPB;  ACr  200.2009.025062-8/1;
Câmara Especializada  Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.
José Guedes Cavalcanti Neto; DJPB 22/08/2013;
Pág. 9). Grifos nossos. 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Tráfico  de  drogas  e
porte ilegal de arma de fogo. Artigos 33, da Lei n°
11.343/2006  e  14,  da  Lei  n°  10.826/2003.  [...]
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Artigos 33,
da  Lei  n°  11.343/2006.  Pretendida  absolvição.
Impossibilidade. Provas firmes, coesas e extreme
de  dúvidas.  Depoimentos  de  policiais  que  se
coadunam com as demais provas dos autos. Porte
ilegal  de  arma  de  fogo.  Art.  14,  da  Lei  n°
10.826/2003.  Crime  de  mera  conduta.  Perigo
abstrato. Materialidade e autoria comprovadas de
ambos  os  delitos.  Manutenção  do  decisum
condenatório.  Apelo  desprovido.  [...].  Sendo  o
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delito  de  porte  ilegal  de  arma  considerado
como  de  perigo  abstrato,  é  dispensável  a
existência de resultado naturalístico para que
haja  a  sua  consumação,  pois,  trazer  consigo
arma de fogo é o suficiente para caracterizar a
conduta  tipificada  no  art.  14  da  Lei  n°
10.826/03,  por  se  tratar  de  crime  de  mera
conduta,  mesmo  estando  a  arma  desmuniciada.
Não  se  pode  falar  em  ausência  de  provas  a
justificar a condenação, pois do exame da prova
colhida  e  constante  dos  autos,  infere-se  com
segurança comprovação da autoria e materialidade
e  que  as  condutas  do  apelante  amoldam-se  aos
delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma
de  fogo.  (TJPB;  ACr  200.2009.024168-4/003;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.
Arnóbio Alves Teodósio; DJPB 12/08/2013; Pág.
18). Grifos nossos. 

PROCESSO  PENAL.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE DE SENTENÇA. [...].  Estatuto do
desarmamento. Porte ilegal de arma de fogo de
USO permitido. Condenação. Apelo. Autoria e
materialidade  comprovadas.  Pretendida
desclassificação para posse de arma (art. 12). [...I
Consoante jurisprudência do STJ e do STF, o
simples  fato  de  portar  arma  de  fogo  sem  a
respectiva  autorização,  caracteriza  a  conduta
descrita no art. 14 da Lei n° 10.826/03, por se
tratar de delito de mera conduta ou de perigo
abstrato,  cujo  objeto  imediato  é  a  segurança
coletiva.  Incabível  a  desclassificação  do  fato
narrado  na  denúncia  para  o  art.  12  da  Lei  n°
10.826/2003,  pois,  tendo  sido  o  condenado
abordado  pela  polícia,  após  breve  perseguição,
portando,  na  cintura,  a  arma  municiada,  sua
conduta não se enquadra no tipo penal do referido
dispositivo. Apelação criminal desprovida. (TJPB;
ACr  001.2011.001362-8/001;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brim
Pereira Filho: DJPB 08/07/2013; Pág.  9).  Grifos
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nossos.

Quanto ao  delito de desobediência,  tal  qual ressalvado na
sentença, restou cabalmente comprovado pela prova testemunhal, que asseverou
sobre o apelante ter descumprido deliberadamente a ordem de colocar as mãos na
cabeça, na vã tentativa de se esquivar do porte da arma que trazia consigo.

Não se trata, como dito nas razões recursais, de não ter tempo
para parar a motocicleta. O réu estava conduzindo sua motocicleta e, após parar
em atenção ao comando dos policiais, desobedeceu a ordem de colocar as mãos
na cabeça para jogar no matagal a arma que trazia consigo.

O delito de desobediência,  para sua caracterização, exige o
cumprimento de três requisitos: (a) desatendimento de uma ordem, (b) que tal
ordem seja legal e (c) que emane de funcionário público.

É  o  caso  dos  autos.  O  apelante  não  obedeceu  à  ordem
emanada dos policiais, a qual não possui sanção determinada em lei específica (de
natureza cível ou administrativa) para o descumprimento e, portanto, é típica.

De forma que, deve ser mantida a condenação do apelante em
todos os seus termos.

Quanto à Pena

Pretende, subsidiarimente, o apelante a diminuição da pena a
si imposta.

Pelo que e verifica nos autos, a pena base fixada para o delito
de porte de arma foi a mínima abstratamente prevista para o tipo: 2 (dois) anos de
reclusão.

Em  segunda  fase  de  fixação  da  pena,  foi  reconhecida  a
menoridade relativa do apelante, mas não há que se falar em diminuição da pena
aquém  do  mínimo  legalmente  previsto,  pois  a  incidência  de  circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Esse entendimento, inclusive, já se encontra sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
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A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo
legal. (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/09/1999, DJ 15/10/1999 p. 76).

Neste sentido colaciono julgados desta Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS.  ROUBOS DUPLAMENTE
QUALIFICADOS  EM  CONCURSO  FORMAL.
ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C O ART. 70,
TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO
DA  DOSIMETRIA  DA  PENA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL MANIFESTO
CONSOANTE  ENTENDIMENTO  DO  STJ.
REFORMA  DA  DECISÃO.  FIXAÇÃO  DA
PENA-BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL.
ATENUANTE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
Nº 231/STJ. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
DE PENA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA
EXASPERA- ÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA Nº
443/STJ.  REDUÇÃO.  CONCURSO  FORMAL.
OMISSÃO  DE  CAPITULAÇÃONA
DENÚNCIA.  IRRELEVÂNCIA.  CONDUTA
DESCRITA.  EMENDATIO  LIBELLI.
POSSIBILIDADE.  ALTERAÇÃO DO REGIME
INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA.
RECÁLCULO  DA  REPRIMENDA
DEFINITIVA.  CONCESSÃO  PARCIAL  DA
ORDEM. Súmula nº 231 do STJ: “a incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
[…].  (TJPB;  HC  2000296-43.2013.815.0000;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos; DJPB 22/01/2016; Pág.
10). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
MAJORADO.  REDUÇÃO  DA  PENA.
EXISTÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
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JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  APLICAÇÃO
DA  PENA  BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO
LEGAL.  RECONHECIMENTO  DA
ATENUANTE  DA  MENORIDADE
RELATIVA.  REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 231 DO STJ. DESPROVIMENTO
DO  RECURSO.  1.  “Somente  quando  todos  os
parâmetros  norteadores  do  art.  59  favorecem  o
acusado é que a pena-base deve ser estabelecida
no  seu  menor  quantitativo,  de  sorte  que  deverá
residir acima deste, toda vez que pelo menos uma
das  circunstâncias  judiciais  militar  em  seu
desfavor”. 2.  Nos termos da Súmula nº 231 do
STJ: “a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo  legal.”.  (TJPB;  APL  0027331-
42.2014.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel.  Des. João Batista Barbosa; DJPB
12/11/2015; Pág. 16). Grifos nossos.

E,  ante  a  ausência  de  circunstâncias  agravantes,  causas  de
diminuição  ou  aumento  de  pena,  foi  tornada  definitiva  em  2  (dois)  anos  de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

E para o crime de desobediência,  da mesma forma, a pena
base foi fixada no mínimo legal previsto no art.  330, CP: 15 (quinze) dias de
detenção, além de 10 (dez) dias-multa.

Reconhecida a menoridade relativa do apelante, mas deixada
de reduzir a pena aquém do mínimo, por força da Súmula 231, STJ.

Pena  tornada  definitiva  por  não  haver  circunstâncias
agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Em razão do concurso material  de  crimes,  as  penas  foram
somadas, devendo ser cumprida primeiro a de reclusão e depois a de detenção.

Como relatado,  houve  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por duas restritivas de direitos.
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Assim, o pedido de diminuição da pena por militar a favor do
recorrente condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes,
residência  fixa  e  personalidade não voltada para  o crime,  vai  ao  encontro do
decidido da sentença, que ora é mantida integralmente.

Parte Dispositiva

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  d.
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso. 

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 17 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator


