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ACÓRDÃO
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RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : José da Silva
ADVOGADO: Daniel Tabosa de Almeida
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL. Apelação  criminal.  Crime  contra  a  incolumidade
pública.  Posse  ilegal  de  artefato  explosivo  e  incendiário.
Materialidade.  Crime de mera  conduta  e  de  perigo  abstrato.
Perícia. Prescindibilidade. Culpabilidade. Excludente. Potencial
consciência  da  ilicitude.  Conjunto  probatório.  Pessoa  que
trabalhava  por  cerca  de  cinquenta  anos  com  explosivos.
Consciência  demonstrada.  Prova  da  excludente.  Ônus  da
defesa. Apelação desprovida.

- Pratica o delito do art. 16, p. único, III, da Lei n. 10.826/03
aquele que detém a posse de artefato explosivo e incendiário,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, consumando-se o delito independentemente de
perícia que ateste o seu efetivo potencial lesivo, posto se tratar
de crime de mera conduta e de perigo abstrato;

- Não é crível admitir que alguém que trabalha com explosivos
há  cerca  de  50  (cinquenta)  anos  desconhecesse  o  caráter
ilícito  de  sua  conduta,  sobretudo  quando,  invocando  a
excludente da culpabilidade, não se desincumbe do ônus da
prova que sobre si recai;

- Apelação desprovida.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em negar provimento à apelação,  nos termos do voto do Relator  e  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José da Silva, que tem
por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande, que o condenou pela suposta prática do delito previsto no
art. 16, p. único, III1 da Lei nº 10.826/03, cominando-lhe uma pena de 03 (três) anos de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, fixados no
valor mínimo, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas outras, restritivas
de  diretos,  consistentes  na  prestação  pecuniária  de  02  (dois)  salários-mínimos  e
prestação de serviços à comunidade (fs. 68/71).

Narra a denúncia que, no dia 12/11/13, a fim de cumprir mandado de
busca e apreensão expedido no curso da “Operação Dínamo”, deflagrada com o intuito de
encontrar e apreender material  explosivo,  policiais se deslocaram até a residência do
apelante, localizada na Rua Santa Terezinha, n. 643, Bodocongó, Campina Grande, onde
foram apreendidos “cem explosivos, trinta e quatro metros de cordel detonante, trinta e
cinco pedaços de estopim, 26 quilos de enxofre, nove espoletas com estopim e doze
quilos de nitrato de sódio”, os quais eram mantidos no interior do imóvel sem qualquer
autorização (fs. 03/04). 

Em  suas  razões,  alega  que  a  materialidade  delitiva  não  estaria
demonstrada através de perícia técnica, que reputa indispensável, aduzindo, ainda, que
não  teria  a  consciência  da  potencial  ilicitude  de  sua  conduta,  o  que  afastaria  a
culpabilidade,  necessária  para  a  configuração  do  ilícito  penal.  Com  base  em  tais
argumentos, pugna pela sua absolvição (fs. 73/80).

Contrarrazões do Ministério Público às fs. 83/87.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(fs. 91/92).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

I – DA MATERIALIDADE DELITIVA

Conforme acima já relatado, o pleito absolutório se baseia em dois
argumentos,  sejam  eles,  a  ausência  de  perícia  no  material  apreendido  e  a  suposta
inexistência de potencial consciência da ilicitude, de modo que o acolhimento de alguma
1Art.  16. Possuir,  deter,  portar,  adquirir,  fornecer, receber, ter em depósito, transportar,  ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição  de  uso  proibido  ou  restrito,  sem  autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
[…]
III  –  possuir,  detiver,  fabricar  ou  empregar  artefato  explosivo  ou  incendiário,  sem  autorização  ou  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar;
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destas teses tornaria o fato atípico, afastando a própria materialidade delitiva.

De início, deve-se observar que o delito previsto no art. 16, p. único,
III, da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a
simples posse de artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo
com  determinação  legal  ou  regulamentar,  independentemente  de  qualquer  resultado
naturalístico. 

Neste sentido, eis o STJ:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSUIR E FABRICAR ARTEFATO
EXPLOSIVO  OU  INCENDIÁRIO  SEM  AUTORIZAÇÃO  OU  EM
DESACORDO  COM  DETERMINAÇÃO  LEGAL  OU
REGULAMENTAR. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI N.º
10.826/03.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  PERIGO  ABSTRATO
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. O objeto jurídico tutelado em relação à conduta de possuir artefato
explosivo  ou  incendiário  não  é  a  incolumidade  física,  e  sim  a
segurança pública e a paz social, colocados em risco com a prática
do ato à deriva do controle estatal, sendo desnecessária, portanto,
perícia  para  atestar  a  lesividade  daquele  artigo  e,  por
conseguinte, caracterizar o crime do art. 16, parágrafo único, III,
da Lei 10.826/03. O raciocínio é o mesmo daquele desenvolvido por
esta  Corte  Superior  de  Justiça  para  o  porte  de  arma  de  fogo,
acessórios e munição.
2.  Recurso  especial  provido  para  restabelecer  a  sentença
condenatória de primeiro grau.2 (grifo nosso)

No caso em tela, o auto de apreensão e apresentação de fs. 14/15
relaciona, de forma pormenorizada, todo o material encontrado na residência do apelante,
a saber:  32 (trinta  e dois)  explosivos de demolição,  82 (oitenta e dois)  explosivos da
marca Dynapex, aproximadamente 34 (trinta e quatro) metros de cordel detonante, cerca
de  35  (trinta  e  cinco)  pedaços  de  30cm  (trinta  centímetros)  de  estopim,  09  (nove)
espoletas com estopim, 01 (um) saco de enxofre de 25kg (vinte e cinco quilos), 01 (um)
saco  de  enxofre  de  01kg  (um  quilo)  e  01  (um)  saco  de  nitrato  de  sódio  com
aproximadamente 12kg (doze) quilos.

Outrossim,  os  depoimentos  fornecidos  pelos  dois  militares  que
também participaram da operação confirmam que os artefatos estavam no interior  da
residência do apelante, conforme registro gravado na mídia de f. 53.

Logo,  constatado  que  o  material  explosivo  e  incendiário  foi
encontrado  no  interior  da  casa  do  sentenciado,  estando  em  sua  posse,  tem-se  por
desnecessária a realização da vindicada perícia, uma vez que a materialidade delitiva
encontra-se demonstrada através da prova dos autos, sobretudo o auto de apresentação
e apreensão de fs. 14/15 e depoimentos prestados no curso da instrução.

 
Passando-se adiante, no que se refere ao argumento da ausência

de potencial consciência da ilicitude, colhe-se do seu interrogatório judicial a assertiva de

2(REsp  1350196/MG,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/02/2013,  DJe
28/02/2013)
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que trabalhava com explosivos há cerca de 50 (cinquenta) anos, tendo iniciado o ofício
quando tinha 07 (sete) anos de idade (f. 53).

No mesmo sentido, foram as suas declarações prestadas perante a
autoridade policial, conforme termo de qualificação e interrogatório de fs. 25/26.

Considerando-se  o  tempo  em  que  vinha  trabalhando  com
explosivos, cerca de 50 (cinquenta) anos, ou seja, meio século, como o próprio apelante
afirmou, pode-se concluir ser incabível a alegação de que nunca soube da ilicitude de sua
conduta, consistente na posse de material explosivo e incendiário, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A simples negativa do recorrente, que atribui a si a ignorância do
caráter ilícito de sua conduta, por quedar-se isolada e alheia a qualquer prova capaz de
demonstrar  a  sua  veracidade,  não  é  capaz,  por  si  só,  de  demonstrar  a  pretendida
excludente de culpabilidade, de maneira que o sentenciado não se desincumbiu do ônus
que sobre si pesava, conforme dispõe o art. 1563 do CPP.

No ponto, eis o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.  REDUÇÃO  DA PENA  AQUÉM  DO  MÍNIMO
LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  231/STJ.  PROVA  DA
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. SÚMULA
83/STJ.  DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.  NECESSIDADE  DE
COTEJO ANALÍTICO. VALOR DA PENA DE MULTA. INCURSÃO NA
PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. "O ônus da prova, nessa hipótese, compete à defesa, e não à
acusação, por força do art. 156 do CPP" (REsp 1.113.735/RS, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma).
[...]
5. Agravo regimental não provido4. (grifo nosso)

Estando  provada  a  materialidade  e  sendo  inconteste  a  autoria,
impõe-se a manutenção do édito condenatório.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, José

3Art.  156.   A prova  da  alegação  incumbirá  a  quem a  fizer,  sendo,  porém,  facultado  ao  juiz  de  ofício:
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
4(AgRg no AREsp 146.778/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe
04/09/2012)
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Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.
Carlos  Martins  Beltrão  Filho),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 09 de
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator 
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