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APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  ILEGAL  DE 
ARTEFATOS  EXPLOSIVOS.  ALEGADA AUSÊNCIA 
DE PROVA DA MATERIALIDADE. INEXIGIBILIDADE 
DE EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA. 
ABSOLVIÇÃO  PRETENDIDA.  FRAGILIDADE 
PROBATÓRIA.  INOCORRÊNCIA. 
DESPROVIMENTO.

Trata-se o delito do art.  16, parágrafo único, III, 
da  Lei  10.826/03  de  crime  formal  e  de  perigo 
abstrato, que se consuma com a simples prática 
de uma das condutas previstas no tipo penal, sem 
necessidade da efetiva lesão a um bem jurídico 
ou  a  sua  colocação  em risco  real  ou  concreto, 
sendo irrelevante a ausência de laudo pericial  a 
comprovar a potencialidade lesiva dos explosivos.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação Criminal  interposta  por  Paulo  David  da 
Silva Chaves, em face a sentença de fls. 190/195, prolatada pelo  Juízo de 
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Direito  da  1ª  Vara  Criminal  da  comarca  de  Campina  Grande-PB que, 

julgando parcialmente  procedente  a  denúncia,  o  condenou nas sanções do 

artigo 16, parágrafo único, III,  da Lei 10.826/03, a uma pena de 03 (três) anos 

e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, 

e 12 (doze) dias multa.

Irresignado, o réu apelou (fls.201), aduzindo, em suas razões (fls. 

232/239),  preliminarmente,  a  nulidade  absoluta  em  face  da  ausência  da 

realização de perícia nas bananas de dinamite apreendidas na sua residência, 

as  quais  teriam sido  destruídas antes  da  verificação da sua potencialidade 

lesiva. Invoca o art. 158 do CPP, alegando ausência de prova da materialidade 

do delito que lhe foi imputado. No mérito, alega que o lastro probatório é frágil 

para ensejar uma condenação, pelo que pugna pela sua absolvição com fulcro 

no art. 386, II do CPP.

Em contrarrazões de fls. 250/254, o Representante do Ministério 

Público opinou pelo improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 256/257, 

requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como visto, cuida-se de Apelação Criminal interposta por  Paulo 
David da Silva Chaves, em face a sentença de fls. 190/195, prolatada pelo 

Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande-PB 
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou nas sanções 

do artigo  16, parágrafo único, III,  da Lei 10.826/03, a uma pena de 03 (três) 

anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente 

Desembargador João Benedito da Silva
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fechado, e 12 (doze) dias multa.

Narra a denúncia que,  “No dia  29 de outubro do corrente ano 

(2012), os denunciados foram presos em flagrante delito por possuírem e ter 

em depósito  artefato  explosivo  e  munições  de  arma  de  fogo,  assim  como 

associarem-se em quadrilha ou bando a fim de cometer crimes na cidade de 

Campina Grande/PB entre outros municípios circunvizinhos.”

Extrai-se do caderno processual que o apelante, juntamente com 

comparsas,  vinham  sendo  investigados  pela  Delegado  da  Delegacia  de 

Roubos e Furtos da cidade de Campina Grande, suspeitos de fazerem parte de 

uma  quadrilha  criminosa  especializada  em  roubos  a  caixas  eletrônicos 

bancários  mediante  explosão,  a  qual  atuava  naquela  cidade  e  municípios 

adjacentes.

Consta dos autos do Inquérito Policial que a polícia chegou aos 

nomes dos acusados Paulo David da Silva; Djair Cícero da Silva, o “Negão”; 

Júnior dos Remédios;  Dorgival  Moreira da Silva Júnior (Júnior de Dinho);  e 

Marcelo  Belo,  “Marcelo  Paulista”,  todos  suspeitos  de  serem os  autores  de 

reiterados roubos havidos em caixas eletrônicos na região em questão.

Diante  disto,  foi  expedida  ordem  de  busca  e  apreensão  na 

residência de  Paulo David da Silva Chaves, a fim de se colher provas novas.

Segundo o representante do Parquet:

Assim, em 29 de outubro de 2012, as equipes policiais  
se  deslocaram  até  a  residência  do  primeiro  
denunciado  de  posse  do  mandado  de  busca  e 
apreensão,  ocasião  em  que  os  denunciados 
encontravam-se saindo da referida residência em um 
veículo GM/Prisma JOY, momento em que os policiais  
abordaram  os  indigitados  e  lhes  apresentaram  a 
ordem judicial dando início a execução do mandado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  cumprimento  a  supra  diligência,  foram 
encontrados no interior da residência certa quantia em 
dinheiro;  12 (doze) bananas de dinamite;  10 (dez) 
munições  calibre  38;  01  (uma)  munição  calibre 
380; 05 (cinco) cilindros de gás; 01 (um) maçarico; 
01 (uma) alavanca; vários grampos de ferro para 
furar pneus de viaturas; 01 (uma) chapa de ferro 
cortada com maçarico semelhante as encontradas 
em  caixas  eletrônicos;  01  (uma)  mala  contendo 
diversas ferramentas como pé de cabra, furadeira 
e  chaves  de  fenda;  02  (dois)  notebooks;  vários 
aparelhos celulares entre outros eletrônicos, tendo 
sido  esses  objetos  devidamente  apreendidos 
conforme  consta  do  Auto  de  Apreensão  e 
Apresentação, as fls. .

Sendo  assim,  em  análise  sobre  os  objetos 
apreendidos, verifica-se incontestavelmente que estes 
artefatos  são  característicos  de  instrumentos 
utilizados a práticas de roubos a caixas eletrônicos ou  
a  cofres,  sendo  cristalina  a  comprovação  quanto  a 
verdadeira  intenção  dos  imputados,  qual  seja,  a  de 
explodir  e  roubar  dinheiro  dos  caixas  bancários.  
Ressalte-se  ainda  que,  as  referidas  bananas  de 
dinamites  foram  encontradas  prontas  para  serem 
usadas nas ações criminosas.

Esclareceu  o  douto  Promotor  de  Justiça,  subscritor  da  peça 

acusatória,  que os acusados não possuíam porte ou autorização legal  para 

portar  arma de  fogo,  acessórios  ou  munição,  nem para  possuir  ou  ter  em 

depósito artefatos explosivos, tendo sido Paulo David da Silva e Djair Cícero 
da Silva, o “Negão”, presos em flagrante.

Salientou  ainda  que,  diante  dos  depoimentos  testemunhais 

colhidos nas investigações policiais, bem como em face das confissões dos 

acusados, admitindo a propriedade dos referidos artefatos apreendidos, bem 

como as suas participações ao furto do caixa eletrônico da Agência Bancária 

do Banco do Brasil  situado na cidade de Alagoa Nova/PB, assim como das 

suas atuações em outros furtos cometidos na comarca em questão, ofertou 

denúncia  contra  ambos  os  acusados  supra  referidos,  dando-os  como 
incursos  nas  penas  dos  artigos  14  e  16,  inciso  III,  ambos  da  Lei  n. 

Desembargador João Benedito da Silva
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10.826/03, c/c os artigos 288 e 155, § 4º, inciso I, ambos do Código Penal.

Ao  proferir  a  sentença,  o  douto  Juiz  julgou  parcialmente 

procedente a denúncia, para absolver o corréu Djair Cícero da Silva, o “Negão” 

de todas as imputações da inicial acusatória, bem como para absolver Paulo 

David da Silva das imputações do artigo 14 da Lei n. 10.826/03, e dos artigos 

288  e  155,  §  4º,  inciso  I,  ambos  do  Código  Penal.  Não  houve  apelo  do 

representante do Ministério Público Estadual,  tendo transitado em julgado a 

decisão para a acusação.

Subsiste, portanto, contra o apelante, apenas a condenação pelo 

crime do art.16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03, em face do qual a defesa 

pretende a absolvição.

Aduz,  para  tanto,  a  insuficiência  de  provas  que  confirmem  a 

materialidade delitiva, tendo em vista a não realização de perícia no material 

explosivo, 12 (doze) bananas de dinamite, relatado no Auto de Apresentação e 

Apreensão de fls. 22/23.

Alega que não há prova da efetiva potencialidade lesiva do objeto 

material do crime, invocando o artigo 158 do CPP e citando jurisprudência.

Pois bem.

Em  que  pese  o  esforço  defensivo,  penso  que  razão  não  lhe 

assiste.

A materialidade delitiva é inconteste, restando comprovada pelo 

Auto de Apresentação e Apreensão de fls.  22/23 e pelo Auto de Prisão em 

Flagrante de fls. 07/26.

Tais  documentos foram lavrados por  agentes públicos idôneos, 

Desembargador João Benedito da Silva
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não recaindo sobre eles qualquer suspeita que indicasse eventual intenção em 

prejudicar o recorrente.

Ademais,  a  prova  testemunhal  produzida  em Juízo  é  farta  no 

sentido  de  que  os  explosivos,  doze  bananas  de  dinamite,  estavam 

acondicionados na residência do réu (Mídia de fls. 167), o que foi confirmado 

por  sua  própria  companheira,  Magna  Mendes  Marcolino,  ainda  na  fase 

inquisitorial:

[…]  QUE  confirma  e  presenciou  que  foram 
apreendidos em sua residência e de PAULO DAVID, 
alguns  cilindros  e  maçaricos,  bem  como  um  saco 
preto,  onde  se  encontravam  as  dinamites;  QUE  as 
bananas  de  dinamites,  que  se  encontravam 
acondicionadas dentro do saco preto, estavam em sua 
residência desde três dias atrás,  até mesmo porque 
chegou a pegar o saco que se encontrava em cima da 
máquina de lavar e colocou ao lado da mesma, haja 
visto que iria precisar usar a máquina […]. Fls. 18.

Tais  afirmações  foram  confirmadas  pelos  policiais  em  Juízo, 

conforme se depreende do depoimento do policial civil Francistone Tomaz, que 

participou da prisão em flagrante do réu e das investigações policiais, o qual 

afirmou que, “[...] eles estavam saindo de casa num veículo em frente a casa; 

[…] dentro da casa foi encontrado os explosivos, maçarico, munições; […] o 

explosivo, que fui eu que encontrei, estava atrás da lavanderia da casa do Davi 

[…];” (Mídia de fls. 167). 

No  mesmo  teor  o  depoimento  do  policial  civil  Carlos  Augusto 

Pedrosa de Oliveira Lucas.

Neste ponto, impende avultar que a nossa jurisprudência pátria é 

firme no sentido de que o valor do depoimento de policiais, máxime quando 

prestados  sob  o  crivo  do  contraditório,  constitui-se  de  indiscutível  força 

probatória,  não  se  podendo  desconsiderá-lo  ao  argumento  de  emanar  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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agentes estatais. Neste norte:

A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples 
condição de policial não torna a testemunha impedida 
ou suspeita.  (STF, Habeas Corpus n. 70.237,  relator 
Ministro Carlos Velloso; RTJ 157/94);

[…]  Ademais,  os  policiais  não  se  encontram 
legalmente impedidos de depor  sobre atos de ofício 
nos  processos  de  cuja  fase  investigatória  tenham 
participado, no exercício de suas funções. Em sendo 
assim,  tais  depoimentos  revestem-se  de 
inquestionável  eficácia  probatória,  sobretudo  quando 
prestados em juízo,  sob a  garantia  do contraditório. 
Precedentes do STJ e do STF. (REsp. 604815/BA, 5ª 
T., Relatora: Ministra Laurita Vaz, j.  23-08-2005, DJe 
26-09-2005)

Vê-se, então, que as provas coligidas ao caderno processual não 

deixam  dúvidas  de  que  os  objetos  arrecadados  na  residência  do  apelante 

tratavam-se de explosivos, apesar de o réu, em Juízo (Mídia de fls. 167), ter 

afirmado que possuía em sua residência apenas uma banana de dinamite, a 

qual  seria  utilizada  para  explodir  uma  rocha  no  sítio  em  que  trabalhava. 

Colocou em dúvida todo o tempo as afirmações da Polícia, mas não trouxe aos 

autos  prova  alguma  em  contrário,  sendo  a  autoria  também  inconteste  no 

cenário processual.

Feitas  tais  considerações  acerca  das  provas  constantes  dos 

autos, no que concerne a alegada ausência de prova da materialidade do crime 

por ausência de perícia nos explosivos, vale lembrar que o crime em comento é 

de mera conduta e de perigo abstrato, se aperfeiçoando com a simples posse 

do artefato explosivo, sendo presumida a sua potencialidade lesiva com a mera 

prática da ação descrita no núcleo do tipo penal.

Deste  modo,  é  até  irrelevante  a  ausência  de  perícia  para 

confirmar a ofensividade do material, porquanto o objeto jurídico tutelado pela 

norma penal em questão não é só a incolumidade física, mas sim a segurança 

Desembargador João Benedito da Silva
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pública e a paz social, postas em perigo pela ação ilícita.

Portanto, a intenção legislativa é a punição da conduta mesmo 

que não chegue a representar perigo concreto de lesão, posto que visa tutelar 

a segurança da coletividade, transcendendo a mera proteção da incolumidade 

pessoal.

Neste  sentido,  vale  trazer  à  baila  recente  aresto  do  Superior 

Tribunal de Justiça:

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. (STJ, REsp 1350196, Rel. Ministra Laurita Vaz, 
Quinta Turma, DJe 28/02/2013) GRIFAMOS.

Na esteira de tal entendimento, os seguintes acórdãos:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIME  AMBIENTAL  - 
MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIME DA 
FAUNA  SILVESTRE  -  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO  - 
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  DA  PRETENSÃO 
PUNITIVA  -  OCORRÊNCIA  -  EXTINÇÃO  DA 
PUNIBILIDADE - POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO 
-  ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  ROBUSTEZ 
DO ACERVO PROBATÓRIO - PRESCINDIBILIDADE 
DO LAUDO DE EFICIÊNCIA - LESIVIDADE - CRIME 

Desembargador João Benedito da Silva
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FORMAL  E  DE  PERIGO  ABSTRATO  - 
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPORAL  - 
VIABILIDADE  -  MEDIDA  SOCIALMENTE 
RECOMENDÁVEL. - [...]- O crime do art. 16, parágrafo 
único, III,  da Lei 10.826/03 é de mera conduta e de 
perigo  abstrato,  se  aperfeiçoando  com  a  simples 
posse do artefato explosivo,  sendo presumida a sua 
potencialidade  lesiva  com  a  mera  prática  da  ação 
descrita no núcleo do tipo penal. - Deste modo, é até 
irrelevante  a  ausência  de  perícia  para  confirmar  a 
ofensividade  do  material  bélico,  porquanto  o  objeto 
jurídico tutelado pela norma penal em questão não é 
só a incolumidade física, mas sim a segurança pública 
e a paz social, postas em perigo pela ação ilícita. [...] 
(TJMG  -  APR:  10019070148598001  MG  ,  Relator: 
Furtado  de  Mendonça,  Data  de  Julgamento: 
04/02/2014,  Câmaras  Criminais  /  6ª  CÂMARA 
CRIMINAL,  Data  de  Publicação:  10/02/2014)  Grifo 
nosso.

APELAÇÃO-CRIME. POSSE ILEGAL DE ARTEFATO 
EXPLOSIVO.  A posse ilegal  de  artefato  explosivo  é 
considerada  delito  de  perigo  abstrato,  não  sendo 
necessária a ocorrência de resultado naturalístico para 
sua  consumação.  Basta  a  mera conduta  de possuir 
artefato  explosivo  em  desacordo  com  determinação 
legal para violar o bem jurídico tutelado. Condenação 
mantida.  Pena alterada.  Apelo  parcialmente  provido. 
Unânime.  (TJRS - ACR: 70057763021 RS , Relator: 
Aristides  Pedroso  de  Albuquerque  Neto,  Data  de 
Julgamento:  23/01/2014,  Quarta  Câmara  Criminal, 
Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia 
04/02/2014)

Destarte, o veredicto de inculpação mostrou-se acertado, sendo 

impossível a absolvição pleiteada.

Por outro lado, a pena não comporta reparos, tendo sido aplicada 

conforme os ditames legais. Tendo em vista a reincidência do acusado e suas 

circunstâncias judiciais deixou o Julgador de proceder a substituição da pena.

Forte  em  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, 

mantendo-se a decisão condenatória em todos os seus termos.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


