
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000946-31.2014.815.0731 – 1ª Vara da Comarca de
Cabedelo
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito em substituição ao Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Claudomar Lucas da Silva Júnior
ADVOGADO: Gustavo Lima
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA
CONDENAÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTES.
CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE A RESPALDAR
A CONDENAÇÃO DO RÉU.  PEDIDO DE APLICAÇÃO
DA  PENA-BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL.  FALTA  DE
INTERESSE  RECURSAL. PRETENSÃO ACOLHIDA NO
DECISUM VERGASTADO.  CONHECIMENTO PARCIAL
DO  APELO  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,
DESPROVIMENTO.

—  In  casu,  restam  comprovadas  a  materialidade  e  autoria
delitivas, pois o conjunto probatório dos autos é contundente
em atestar que o réu transitava em via pública, portando uma
arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar. 

—  Falece  de  interesse  recursal  o  pedido  de  mudança  do
decisum vergastado,  quando  este  já  se  encontra  em
conformidade  com as  pretensões  do  recorrente.  No caso  dos
autos,  a  pena-base  já  foi  fixada  no  mínimo  legal,  restando
definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias a considerar.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do apelo, e, na parte



conhecida, negar provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Claudomar Lucas
da Silva Junior contra a sentença das fls. 110/113, prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Cabedelo, Salvador de Oliveira Vasconcelos, nos autos da ação
penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que
julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
aplicando uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, no regime
inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de
1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas
reprimendas restritivas de direito, uma na modalidade de prestação pecuniária no valor
de um salário-mínimo e outra, na prestação de serviço à comunidade. 

Narra a denúncia que, no dia 09/03/2014, na Praia de Formosa,
Cabedelo-PB, o ora recorrente, foi flagrado por policiais militares, portando ilegalmente
uma arma de fogo de uso permitido, a saber, um revólver, calibre .38, marca Rossi, nº
E168314,  com  seis  munições  do  mesmo  calibre,  consoante  auto  de  apreensão  e
apresentação encartado no feito. 

Relata,  ainda,  a peça acusatória que a abordagem se deu, por
ocasião  de  rondas  policiais  no  logradouro  acima  referido,  oportunidade  na  qual,  o
acusado, dirigindo um veículo NISSAN, modelo Frontier, guardava o artefato embaixo
do banco traseiro  do  carro.  Resta  consignado que o  denunciado,  na  esfera  policial,
assumiu a propriedade da arma e alegou que a comprara para se defender, vez que já
teria sido assaltado várias vezes. Por fim, registra-se que o réu aduziu, também, que, em
duas oportunidades, dirigiu-se à Polícia Federal na intenção de regularizar a situação da
arma, mas não obteve êxito. 

Nas razões recursais, fls. 125/133, alega o apelante: ausência de
provas  para  embasar  uma  condenação  penal;  e,  subsidiariamente,  redução  da
reprimenda para o mínimo-legal. 

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 136/137, pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
José Roseno Neto, fls. 139/142, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

A presente  insurreição  versa  sobre  os  seguintes  pontos:  a)
ausência de provas para embasar uma condenação penal; e  b)  redução da reprimenda
para o mínimo legal. 

Por sua vez,  o tipo penal,  no qual o réu se encontra incurso,
preceitua:



Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

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.

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o recorrente foi abordado por policiais militares portando, em logradouro público,
um  revólver  calibre  .38  mais  seis  munições  de  igual  calibre,  consoante  auto  de
apreensão e apresentação das fls. 15; e a redação do artigo acima, não restam dúvidas
acerca da compatibilidade da conduta do réu com a referida prescrição legal. 

Outrossim, os depoimentos prestados na esfera policial e em juí-
zos, fls. 06/07 e mídia das fls. 71, respectivamente, somados a confissão do acusado pe-
rante as autoridades policial e judicial, atestam a materialidade e autoria do delito acima
aludido. Vejamos:

A testemunha Renilton Ventura do Nascimento, policial mili-
tar, na mídia das fls. 71, ratifica o depoimento prestado na delegacia, asseverando que a
polícia militar, no dia e local do fato, abordou o acusado e encontrou o revólver no carro
deste, embaixo do banco traseiro, e que o réu, no momento da abordagem,  afirmou que
a referida arma de fogo lhe pertencia. 

O acusado Claudomar Lucas da Silva Junior, por sua vez, na
seara policial, fls. 08, confessa a prática criminosa. In verbis:

QUE sobre sua prisão o interrogado afirma que possui a arma de fogo ora
apreendida pela Polícia Militar a mais ou menos oito anos, pois a adquiriu
através de um amigo, vez que havia sofrido alguns assaltos, resolvendo ad-
quirir  a  mencionada  arma  para  se  defender  por  ser  uma  pessoa  de
negócios; ...QUE informa ainda o interrogado que já foi duas vezes na Polí-
cia Federal com a intenção de regularizar a situação, mas infelizmente, até o
presente, não conseguiu, apenas lhe encaminharam para o psicólogo onde lá
esteve já por duas vezes e não foi aprovado, alegando que estava suspenso os
portes de arma temporariamente.   

 Em juízo, o apelante, não obstante negue a propriedade do arte-
fato, aludindo que pertence ao seu avô, confirma que o referido revólver foi encontrado
no interior do seu veículo, quando transitava na Praia de Formosa, consoante os depoi-
mentos dos policiais militares que  lhe abordaram, na ocasião.

No que pertine à alegação de desacerto na dosimetria penal,
sob o argumento de que houve suposta exacerbação da pena-base,  ausente interesse
recursal neste ponto, pois, conforme se infere do decisum açoitado, a reprimenda do
réu se encontra estabelecida no mínimo-legal.

Diante  do  exposto,  CONHEÇO  PARCIALMENTE  DO
APELO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.



Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator


