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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2006983-02.2014.815.0000  –  6ª 
Vara da Comarca de Patos

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
IMPETRANTE : Severino Alves Siqueira
ADVOGADO : Antônio Bernardo Nunes Filho 
IMPETRADO : Juízo de Direito da 6ª Vara da Comarca de Patos 

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Veículo 
apreendido. Pedido de liberação indeferido no Juízo 
a quo.  Bem  que  interessa  à  persecução  penal. 
Impossibilidade de restituição no momento. 
Ausência de direito líquido e certo. Segurança 
denegada.

- Se o veículo apreendido durante as investigações 
policiais,  ainda  interessa  ao  processo,  a 
manutenção  do  indeferimento  do  pedido  de 
restituição,  em primeiro  grau,  é  medida  que  se 
impõe, principalmente quando se torna necessário 
esclarecimento sobre sua origem e utilização. Daí 
a denegação da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  DENEGAR O 
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MANDADO DE SEGURANÇA, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de 
liminar, impetrado por Severino Alves Siqueira, legalmente representado 
por seu advogado Antônio Bernardo Nunes Filho, em face de ato emanado 
pela Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Patos, às fls. 02/12.

Nas razões da impetração, aduz que o  veículo  BMW 
32013B11, ano 2013/2014, de cor azul, placa OGB 7855/PB, à gasolina 
apreendido por força de Mandado de Prisão e de Busca Apreensão em 
poder  do  acusado  Thiago  Siqueira  Costa,  pertence  ao  impetrante. 
Acrescenta que o  referido carro encontrava-se com aquele em razão de 
ser seu neto e motorista. 

Alega, ainda, que a negativa do pedido de liberação do 
veículo, em  primeiro grau, viola direito líquido e certo, eis que a 
propriedade do automóvel restou comprovada diante dos documentos 
acostados aos autos e aguardar o desfecho do processo criminal implicaria 
no risco provável de depredação, danificação e deteriorização, 
acarretando-lhe prejuízos. Por fim, requereu a concessão da segurança, 
para determinar a imediata liberação do bem ao impetrante, na condição 
de legítimo proprietário. 

Juntou aos autos os documentos de fls. 13/72.

A liminar foi indeferida às fls. 79/79 v.

A autoridade indicada como coatora prestou informações 
às fls. 89/90 e 99/10, dando conta que indeferiu o pedido de restituição 
porque os autos principais não descartam a possibilidade de o veículo ter 
sido usado para a prática do crime de tráfico, além da possibilidade de o 
mesmo ter sido adquirido ilicitamente, sendo necessária sua apreensão 
até a conclusão da instrução criminal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
Exmo. Dr. José Roseno Neto, Procurador de Justiça, opinou pela 
denegação da segurança (fls. 94/96).

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES 
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TEODÓSIO (Relator)

Trata-se de mandado de segurança em matéria 
criminal, impetrado por Severino Alves Siqueira objetivando a liberação do 
veículo  BMW 32013B11, ano 2013/2014, de cor azul, placa OGB 7855/PB, 
à gasolina, de  sua propriedade, apreendido em decorrência da operação 
policial que culminou na prisão em flagrante do réu Thiago Siqueira Costa 
– neto, funcionário e motorista do impetrante, pois este sofre do mal de 
alzheimer - acusado da prática do delito de tráfico e associação para o 
tráfico ilícito de entorpecentes. 

Inicialmente, verifica-se que é caso de denegação da 
ordem, tendo em vista a inexistência do direito líquido e certo a amparar a 
sua pretensão.

Segundo informações prestadas pela magistrada a quo, 
às fls. 99/100,  a apreensão do automóvel ocorreu em virtude da 
operação policial denominada “Zumbi”, na Comarca de Patos, na qual 
foram expedidos 14 (catorze) mandados de prisão temporária e 09 (nove) 
mandados de busca e apreensão domiciliar. Após o cumprimento dos 
referidos atos judiciais, foi instaurado inquérito policial, em que foram 
indiciadas 14 (catorze) pessoas, nos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da 
Lei 11.343/06, dentre as quais, o acusado Thiago Siqueira Costa, neto do 
impetrante.

Depreende-se, ainda, que através de escutas 
telefônicas interceptadas, o acusado acima mencionado, estaria 
negociando a aquisição do veículo BMW 32013B11, ano 2013/2014, de cor 
azul, placa OGB 7855/PB, cuja restituição é pleiteada no presente writ.

O artigo 118 do CCP descreve: 

“Antes  de  transitar  em julgado  a  sentença  final,  as  
coisas  apreendidas  não  poderão  ser  restituídas  
enquanto interessarem ao processo”.

Desta forma, in casu, havendo a possibilidade do veículo 
ter origem duvidosa ou ser utilizado na prática de crime, não há como ser 
restituído enquanto interessar ao feito. Portanto, inexiste ilegalidade  no 
indeferimento  da  restituição  do  bem relacionado  com o  processo,  até 
porque, nos termos do art. 6º, II do CPP, é dever da autoridade policial, 
de qualquer modo, apreender os objetos que tenham relação com o fato 
delituoso. 

Três objetos podem interessar ao processo penal e por 
essa razão devem ser apreendidos pela autoridade policial: os 
instrumentos do crime, os bens provenientes da infração penal e os 
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objetos de simples valor probatório. A razão de ser da apreensão dos dois 
primeiros reside na circunstância de que a perda dos mesmos poderá se 
constituir num dos efeitos da condenação criminal (CP art. 91, II).

Nesse contexto, mesmo sendo o impetrante proprietário 
do veículo em questão, o seu automóvel estava na posse de um indivíduo 
suspeito de ser autor de crimes que está ainda sob investigação, somente 
podendo ser liberado quando não mais interessar à persecução penal.

Ressalto, ainda, que a magistrada primeva, ao indeferir 
o pedido de restituição formulado, ressaltou que o bem apreendido ainda 
interessa ao deslinde do processo, visto que há possibilidade do 
automóvel ter origem no tráfico de drogas que está sendo apurado no 
processo denominado de “Operação Zumbi”, devendo permanecer 
apreendido  até encerrar a instrução processual e todos os fatos forem 
esclarecidos (fls. 25/26).

Dessa forma, não é viável a imediata liberação do 
automóvel, eis que ainda resta evidente a necessidade de permanecer 
apreendido durante a instrução criminal,  porquanto há possibilidade de 
sua origem ilícita e utilização no tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“93908994 - MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO 
DE VEÍCULO. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. 
ROUBO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. Havendo investigação criminal 
sobre a prática de crime de receptação, inviável o 
levantamento do automóvel, o qual foi apreendido em 
poder do filho do impetrante e de outros 2 indivíduos, 1 
dos quais preso em flagrante pela prática, em tese, do 
delito de receptação de outro veículo. Necessidade de 
aguardar-se a conclusão do inquérito policial, até 
mesmo para verificar-se a respeito de eventual 
necessidade de realização de perícia. Inexistência de 
direito líquido e certo a amparar a concessão da ordem. 
Ordem denegada. (TJRS; MS 450028-
43.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Oitava 
Câmara Criminal; Relª Desª Fabianne Breton 
Baisch; Julg. 18/12/2013; DJERS 10/03/2014”

Registre-se, por oportuno, o fato de que o neto do 
impetrante estava negociando o veículo apreendido, conforme apurado 
através de escutas telefônicas, e, se a venda se concretizasse o destino do 
veículo seria incerto, prejudicando a instrução criminal.

Assim, não se observa a divulgada  ofensa a direito 
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líquido e certo do impetrante a ensejar a concessão da segurança 
pleiteada.

 Ademais, tendo em vista o princípio da confiança 
em  que  os juízes estão  mais  próximos dos fatos e das pessoas 
envolvidas, é de se concluir pela necessidade da manutenção  do 
automóvel apreendido.

Quanto à alegação de que a magistrada de primeiro 
grau não apreciou o pleito de reconsideração no tocante à devolução do 
veículo ao requerente na condição de depositário fiel, não pode esta 
instância apreciar tal pedido, sob pena de supressão de instância. Contudo 
nada impede que o impetrante reitere o pedido em questão para análise 
da Juíza “a quo”.

Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA, em 
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

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

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


