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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001757-43.2007.815.0211 –  1ª Vara da 
Comarca de Itaporanga

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Francisco Correia Sobrinho
ADVOGADO : João Ferreira Neto
APELADO : A Justiça Pública  

APELAÇÃO CRIMINAL. Comércio  ilegal de 
arma de fogo e  usura. Art. 17 da Lei nº 
10.826/03 e art. 4º, 'a', da Lei 1.521/51. Alegação 
de  ausência  de  provas  para  a  condenação. 
Improcedência.  Delitos  satisfatoriamente 
comprovados.  Palavra  das  vítimas e  testemunho 
policial,  corroborados  pelo  conjunto  probatório. 
Desclassificação  do  comércio  ilegal  de  arma  de 
fogo  para  a  conduta  prevista  no  art.  12  da  Lei 
10.826/03.  Impossibilidade.  Conduta  que  se 
adequa ao tipo penal previsto no art. 17 da Lei do 
Desarmamento. Redução das penas. Inviabilidade. 
Recurso desprovido.

- Restando autoria  e  materialidade  sobejamente 
consubstanciadas  no  acervo  probatório 
colacionado aos autos, a mantença da condenação 
pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e 
usura é medida que se impõe. 
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- Não há que se falar em desclassificação para o 
delito do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, 
diante das firmes e contundentes provas 
demonstrando o comércio irregular de arma de 
fogo (compra, venda e troca) praticado pelo 
apelante.

- O depoimento do policial que atuou na 
apreensão das armas merece a mesma 
credibilidade dos testemunhos em geral. Somente 
pode ser desprezado se demonstrado, de modo 
concreto, que agiu sob suspeição. 

- Descabida a pretensão de redução de 
reprimenda fixada em seu mínimo legal (Súmula 
231/STJ), bem como, em relação ao outro delito, 
quando as circunstâncias judiciais não são 
totalmente favoráveis ao réu. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO AO  APELO, em 
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Itaporanga, Francisco 
Correia Sobrinho, amplamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo 
Ministério Público como incurso nas penas do art. 17 da Lei 10.826/03 
(Estatuto do Desarmamento) e art. 4º, 'a', da Lei 1.521/51 combinado 
com o  art.  71  do  Código  Penal,  todos  combinados  com o  art.  69  do 
Estatuto Repressor.

A exordial aduz que, no dia 11 de setembro de 2007, 
por volta  das 17h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, 
policiais  civis  e  militares  realizaram diligências  na  casa  do  denunciado 
vindo a encontrar dois revólveres dentro da casa, e na garagem, mais dois 
revólveres calibre 38, cápsulas de munição vazias, diversas promissórias, 
diversos recibos de pagamento, dentre outros objetos.
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Ainda,  segundo consta  da  denúncia,  o  acusado  fazia 

empréstimos cobrando juros abusivos.

Recebida a denúncia no dia 28 de setembro de 2007 (fl. 
37), e depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls. 137/144) 
condenando o réu nos termos da denúncia. A pena aplicada para o delito 
do  art.  17  do  Estatuto  do  Desarmamento  foi  de  04  (quatro)  anos  de 
reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, e para o crime do art. 4º, 'a', da 
Lei 1.521/51 restou em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 52 
(cinquenta e dois) dias-multa. 

O  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  foi  o 
semiaberto e o dia-multa restou estabelecido no  valor unitário de 1/30 
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

A defesa, irresignada com a sentença condenatória, 
moveu recurso de apelação (fl. 147). Nas razões (148/154), o apelante 
requer  a  absolvição  aduzindo  ausência  de  provas  a  ensejar  uma 
condenação. Pede a desclassificação do delito de comércio ilegal de arma 
de  fogo  para  posse  irregular  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido.  E, 
alternativamente, requer a redução da pena.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls. 
157/164) pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor. 

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do 
ilustre Procurador de Justiça, Dr. José Marcos Navarro Serrano, opinou 
pelo desprovimento do apelo (fls. 168/172).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(Relator)

Conheço do recurso por preencher os pressupostos 
legais.

Busca a defesa, a absolvição, aduzindo que não há 
provas para ensejar uma condenação, visto que as testemunhas não 
acusaram o apelante de agiotagem e que não há, sequer, indícios de que o 
recorrente tenha vendido arma de fogo. Requer a desclassificação do 
delito de comércio ilegal de arma de fogo para posse irregular de arma de 
fogo de uso permitido.  Alega, ainda, sobre a honestidade  dos policiais 
que prestaram depoimento. E pede, alternativamente, a redução da pena.
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Esmiuçando os elementos fáticos-probatórios contidos 
no caderno processual, percebe-se que as materialidades dos crimes de 
comércio  ilegal  de  arma  de  fogo  e  usura restaram sobejamente 
evidenciadas, através do Relatório do Cumprimento do Mandado de Busca 
e Apreensão (fls. 16/19) –  entre  os  quais  foram listados:  01 revólver 
Taurus, calibre 38, nº 496359, municiado com cinco projéteis; 01 revólver 
Taurus, calibre 38  Special, nº 1155039; 01 revólver Taurus, calibre 38, nº 
645243; 01 revólver Taurus, cano curto, calibre 38 Special, nº IB57153, 
municiado com 05 projéteis; 02 cápsulas de projétil de arma de fogo; uma 
bainha de revólver;  alguns  celulares;  mais  de 100 notas promissórias, 
variando  entre  R$10,00  a  R$8.000,00;  vários  cheques  com diferentes 
valores e proprietários; demonstrativos de pagamentos; comprovantes do 
Bolsa Família; cartões do Banco do Brasil e um cartão do Bolsa Família -, 
bem como através da prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação à autoria, não obstante o acusado negar a 
prática criminosa não resta dúvidas de que ele cometeu os ilícitos 
tipificados no art. 17 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e art. 
4º, 'a', da Lei 1.521/51 . Veja-se:

Ouvido em juízo, o réu disse (fls. 58/60):

“(...) as armas apreendidas na garagem foram de 
herança, foi o pai de criação do interrogado que deixou 
para o interrogado; (…) as armas que foram 
apreendidas na casa do interrogado, que também é 
onde mora sua mãe, também foram recebidas por 
herança, em razão do falecimento de seu pai; (…) não 
empresta dinheiro a juros; (...)”.

Sérgio Luiz de Sousa, agente de investigação que 
participou do mandado de busca e apreensão, afirmou na esfera policial 
(fls. 07/08):

“Que durante a busca foram encontrados dois 
revólveres calibre 38, de marca Taurus e, dentro de um 
dos quais havia cinco projéteis; Que também foram 
encontradas cápsulas vazias, dentro de uma gaveta, 
diversas promissórias, diversos recibos de pagamento, 
(…); Que o acusado disse ainda que fazia 
negócios com aposentado, emprestava dinheiro, 
comprava celular, vendia celular, trocava cartão; 
(…) Que também teve as armas apreendidas 
porque vendia e trocava; (…) Que o Sargento 
Silvano acompanhado dos policiais Deusimar e Primo, 
encontrou dois revólveres e diversos objetos descritos 
no boletim de ocorrência da polícia militar. (...)”. 
Destaquei.
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Em juízo confirmou os fatos narrados e acrescentou (fl. 
84):

“(...) a informação de que o acusado vendia e 
trocava arma foi dada pelo próprio acusado, no 
momento em que se dava cumprimento ao 
mandado de busca e apreensão. (...)”. Grifei.

As vítimas da agiotagem no inquérito disseram (fls. 
25/28):

“(...) Que a depoente saber dizer que Chico não mora 
lá, só vai à garagem para fazer negócio; Que a 
depoente saber dizer que Chico faz trocas, compra 
objetos usados para trocar e revender; (…)”
{Maria de Lourdes Alves da Silva, fl. 09}

“(...) Que a depoente conhece Chico há muito tempo e 
sabe dizer trabalha emprestando dinheiro às pessoas; 
Que quando as pessoas vão lá precisando de dinheiro, 
chico empresta dinheiro, quando ele tem; (…) Que os 
juros de Chico é a cada cem reais, é vinte reais; Que 
Chico é conhecido por emprestar dinheiro a juros;
{Ana Maria da Silva Gonçalves, fl. 25}

“Que o depoente conhece chico e sabe dizer que Chico 
troca cheques a juros; (…) Que o depoente sabe 
informar que Chico cobra dez por cento de juros”.
{Sebastião Guimarães, fl. 26}

“Que é de conhecimento da depoente e das demais 
testemunhas que chico trabalha emprestando dinheiro 
a juros; (…) Que chico disse que emprestaria o 
dinheiro desde que a depoente deixasse o cartão 
do Bradesco através do qual a depoente recebe 
pensão, com Chico; Que no mês de julho a 
depoente deixou o cartão com Chico; (…) Que 
Chico cobra vinte reais de juros em cima do 
empréstimo de cem reais”. Destaques originais.
{Cosma Pereira da Silva, fl. 27}

“Que a depoente conhece Chico e é do conhecimento 
da depoente que o mesmo trabalha emprestando 
dinheiro a juros; Que há mais de um ano a depoente 
vem tomando dinheiro emprestado a juros ao Sr. Chico
{Maria de Lourdes de Lima Ribeiro, fl. 28}

Os declarantes não confirmaram os depoimentos 
prestados na delegacia. 
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Porém, Maria de Lourdes de Lima Ribeiro  contou em 
juízo que “já pegou dinheiro emprestado a Chico”  e que “chegou a até 
Chico porque sabia que arrumava dinheiro” (fl. 83).

Já, Cosma Pereira da Silva explicou (fl. 82) que “chegou 
até “Chico” para pedir o dinheiro emprestado porque viu o pessoal da rua 
comentando que ele emprestava dinheiro a juros, então a declarante foi 
até ele”.

E, Sebastião Guimarães, na fase judicial, disse (fl. 
103):

“(...) é verdade que tivesse dois cheques da 
testemunha nas mãos do acusado; esses cheques 
estavam com acusado em virtude da testemunha ter 
lhe comprado uma moto; a testemunha estava 
pagando os cheques devagarzinho e realmente pagava 
juros dos cheques, mas pouquinho, 2% ou 3%; (…)”.

Portanto, observa-se que, apesar de as vítimas 
tentarem negar que fizeram empréstimos a juros com Francisco Correia 
Sobrinho –  juros estes que variaram entre 2% a 30% ao mês, valores 
estes bem superiores ao permitido legalmente – há provas cabais de que 
o apelante praticou conduta lesiva à economia popular, tipificada no art. 
4º, 'a' da Lei nº 1.521/51.

Correta, também, a condenação pelo comércio ilegal de 
arma de fogo.

Ocorre que o processo iniciou-se a partir de mandado 
de busca e apreensão, no qual tinha objetivo de encontrar armas de fogo, 
drogas, além de cartões de benefícios previdenciários e do governo 
federal, e materiais que pudessem caracterizar a agiotagem.

Na citada busca e apreensão, dentre os outros bens, 
foram encontrados 04     (quatro)     revólveres     calibres     38,   que aliados ao 
testemunho do agente de investigação, Sérgio Luiz de Sousa, tendo 
ouvido do próprio réu que trabalhava comercializando objetos, dentre 
eles, armas de fogo, e demais declarações de que o apelante trabalhava 
no comércio informal de bens (compra e venda), embasaram a 
condenação do recorrente pelo delito tipificado no art. 17 da Lei do 
Desarmamento.

Neste contexto, insta salientar que, apesar de alegado 
pela defesa, o depoimento do policial civil se mostra coerente e harmônico 
entre si, e, por isso, é plenamente convincente e idôneo, não havendo 
motivo algum para desmerecê-lo.
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Dessa forma, o policial não deve ser considerado 
inidôneo ou suspeito em virtude, simplesmente, de sua condição 
funcional, sendo certo e presumível que ele age no cumprimento do dever, 
dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, 
previamente e sem motivo relevante, da veracidade no seu depoimento, 
sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos 
autos.

Ademais, os autos não contêm sequer indícios no 
sentido de que o agente de investigação tenha agido ilicitamente, com 
excesso, ou de que detinha algum interesse em incriminar falsamente o 
apelante. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida 
ou suspeita, conforme já se firmou a jurisprudência: 

“[...] 2. O depoimento de policiais pode servir de refe-
rência ao juiz na verificação da materialidade e autoria 
delitivas, podendo funcionar como meio probatório váli-
do para fundamentar a condenação, mormente quando 
colhido em juízo, com a observância do contraditório. 
[...]”. (STJ, HC 109300/SP, Relator Ministro 
ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 
03/11/2008)

“[...] Depoimento oriundo de agente policial, não con-
traditado ou desqualificado, uniforme a apontar a auto-
ria do delito, faz-se merecedor de fé na medida em que 
provém de agente público no exercício de suas funções 
e não destoa do conjunto probatório. [...]” (TJDFT, 
APR 20070111208085, Acórdão nº 365614, 
Relator MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, 
DJ 27/07/2009, p. 187)

No mesmo sentido, este Órgão Fracionário assim 
decidiu: 

“PORTE DE ARMA DE FOGO. Autoria e materialidade 
comprovadas. Depoimentos     policiais.     validade.     Não     há   
porque     duvidar     da     palavra     dos     policiais,     que     têm     a   
presunção     de     fé     pública,     pois,     quando     empossados   
como     servidores     públicos,     firmam     compromisso     de   
bem     e     fielmente     cumprirem     seus     deveres.     Aliás,   
inexistem     motivos     para     crer     que     agentes     policiais,   
propositadamente     e     sem     qualquer     razão     aparente,   
prestariam     depoimento,     devidamente     compromissados,   
com     o     único     intuito     de     prejudicar     o     acusado.   Fixação 
da pena. Desrespeito ao princípio da individualidade. 
Nulidade. O princípio constitucional da individualização 
das penas, art. 5º, XLVI, da CF, impõe a fixação dos 
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art.  68 e 59 do CP. Não havendo observância de tais 
preceitos, a nulidade da decisão é de ser reconhecida 
como um imperativo legal. Unânime, negar provimento 
ao apelo e, de ofício, anular a sentença no tocante à 
dosimetria da pena para que outra seja prolatada.” 
(Apelação Criminal nº 200.2007.000027-
4/003, TJPB, Câmara Criminal, Rel. Des. Nilo 
Luis Ramalho Vieira, DJ 21/03/2009), 
Destaquei.

Logo, inexistem máculas no relato incriminador do 
policial, não se vislumbrando qualquer indício de interesse em prejudicar o 
ora apelante. Ouvido sem qualquer contradita, merecem indiscutível valor 
como meio de prova.

Pelos motivos acima expostos, inviável a 
desclassificação do delito de comércio ilegal de arma de fogo para o crime 
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 
10.826/03), visto que ficou plenamente comprovado que o apelante 
comercializava (compra, venda e troca), também, armas de fogo – sendo 
encontrados na sua garagem 02 revólveres e mais outros 02 na sua 
residência.

Portanto, há de ser mantida a sentença condenatória, 
não havendo que falar, assim, em ausência de provas para embasar a 
condenação.

Conforme visto anteriormente, o apelante requereu, 
subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

Vejamos.

Para o delito de comércio ilegal de arma de fogo, da 
leitura da referida sentença (fl. 143), observa-se que a pena imposta ao 
recorrente foi fixada no mínimo legal – 04     (quatro)     anos     de     reclusão   – 
não merecendo qualquer reparo, já que inviável atenuar aquém do 
mínimo legal, consoante Súmula nº 231 do STJ.

Em relação ao delito de usura, conquanto seja o 
apelante réu primário, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 
01 (um) ano, precisamente por não serem as circunstâncias judiciais 
totalmente favoráveis a ele (culpabilidade, motivos,  circunstâncias e 
consequências do crime). E, diante da continuidade delitiva, a magistrada 
sentenciante, aumentou, no mínimo previsto –  1/6 –  restando a pena 
definitiva, para o crime do  art. 4º, 'a', da Lei 1.521/51, em 01 (um) ano 
e 02 (dois) meses de detenção.
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Pondere-se  que  a  primariedade  e  os  bons 

antecedentes, só por si, não asseguram a fixação da pena-base no mínimo 
cominado  ao  crime,  mormente  quando  as  circunstâncias  não  são 
inteiramente favoráveis ao réu, como salientado acima, tendo a r. juíza, 
no cálculo da reprimenda, levado em consideração todas as circunstâncias 
judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal.

Assim, NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter 
a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em 
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva, revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

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, 26 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                    RELATOR


