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APELAÇÃO  CRIMINAL. MEDIDA  CAUTELAR
DE  ALIENAÇÃO  ANTECIPADA  DE  BENS.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
REQUISITOS.  INOBSERVÂNCIA  DO  PRAZO
ESTIPULADO  NO  CAPUT  DO  ART.  593  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO DO APELO.

Impõe-se  o  não  conhecimento  da  Apelação
Criminal quando manejada fora do prazo legal do
artigo 593 caput do Código de Processo Penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHECER  O  APELO,   PELA
INTEMPESTIVIDADE,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  manejada  pelo  Representante  do

Ministério Público a quo face a sentença de fls. 09/12, proferida pelo Juízo

de Direito da Vara de Entorpecentes da Capital que julgou improcedente o

pedido  ministerial  de  alienação  antecipada  dos  bens  apreendidos  com  os
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denunciados,  formulado  nos  autos  da Ação  Penal  n.  0001914-

05.2015.815.2002.

Em suas razões recursais  (fls.  15/25),  o  Apelante pugnou pela

reforma da decisão, a fim de permitir a continuidade da tramitação da medida

cautelar  de  alienação  antecipada,  procedendo  a  avaliação  judicial  de  uma

balança de precisão, marca/modelo SF-400.

Nas  contrarrazões,  de  fls.  63866,  a  Defesa  requereu  o

improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de

Justiça  José  Roseno  Neto,  exarou  parecer,  de  fls.  74/77,  opinando,

preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ser intempestivo; e, no

mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O caso em epígrafe cuida-se de  medida cautelar ajuizada pelo

Ministério  Público  a  quo objetivando  a  alienação  antecipada  de  01  (uma)

balança eletrônica de precisão, apreendida com os denunciados, quando na

prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Desnecessário,  contudo,  adentrarmos  no  mérito  do  presente

recurso, uma vez que o apelo fora interposto fora do prazo legal previsto no art.

593, caput, do Código de Processo Penal, razão pela qual, de plano, tenho-o

por intempestivo, não podendo, desta feita, sequer ser conhecido perante esta

Egrégia Câmara Criminal. 

CPP:

Desembargador João Benedito da Silva
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Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
I  -  das  sentenças  definitivas  de  condenação  ou
absolvição proferidas por juiz singular;

Com efeito, vê-se que o representante do Parquet tomou ciência

da decisão ora vergastada em 29/10/2015 (uma quinta-feira útil), conforme se

infere à fl. 13v. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, 30/10/2015,

findando no dia 03/11/2015 (uma terça-feira útil).

Contudo,  a  insurgência  ministerial  apenas  foi  manejada  em

05/11/2015 (fl. 14), portanto, 2 (dois) dias após o prazo fatal que dispunha a

parte para interpor o seu recuso de apelação.

Nessa  esteia,  despicienda  quaisquer  discussões  acerca  da

natureza  dos  prazos  recursais,  visto  que  não  restam  dúvidas  de  que  são

peremptórios,  não  comportando  ampliação  nem  redução.  Assim,  uma  vez

vencido o prazo legal, fulminada está a pretensão recursal, não podendo ser

conhecido, consoante remansosa jurisprudência.

Dessa forma, conforme destacou a douta Procuradoria de Justiça,

em seu parecer opinativo, o presente recurso não deve ser conhecido.

Outrossim,  ainda  que  fosse  interposto  de  modo  tempestivo,  o

apelo  restaria  prejudicado,  uma  vez  que  já  houve  prolação  de  sentença

condenatória nos autos da ação penal principal (0004914-05.2015.815.2006) e,

em  despacho  de  caráter  complementar  (fl.  61/61v.),  o  juízo  de  origem

determinou  a perda  dos  bens em favor  da  União,  incluindo  a  balança  de

precisão – objeto do presente apelo, bem como sua destruição, por considerá-

los de valores diminutos.

Havendo,  portanto,  sentença  condenatória  superveniente,

seguida de decisão que determinou a perda dos bens em favor da União, resta

prejudicado o apelo. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Nessa  senda,  colaciono  recente  decisão  proferida  por  esta

Colenda Câmara Criminal:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Tráfico  de  drogas.  Medida
cautelar  de alienação antecipada de bens.  Sentença
condenatória superveniente. Perda do bem em favor
da  União.  Recurso  prejudicado.  Com  a
superveniência  de  sentença  penal  condenatória,
na qual  o  juízo decretou o perdimento dos bens
apreendidos,  o  recurso  encontra-se  prejudicado.
(Apelação  nº  0017318-88.2015.815.2002,  Câmara
Criminal do TJPB, Rel.  Arnóbio Alves Teodósio.  DJe
15.02.2018).

Desse  modo,  muito  embora  o  Parquet  interpusesse  o  recurso

dentro  do  prazo  legal,  ficaria  denotada,  durante  esta  análise,  sua

prejudicialidade.

Com  a  devida  vênia,  fazendo  uma  breve  incursão  no  mérito

recursal, entendo que, mesmo que fossem afastadas a intempestividade e a

prejudicialidade do apelo, o pedido ministerial não deveria prosperar.

Ora, o artigo 144-A do Código Processual Penal dispõe que o juiz

deve determinar a alienação antecipada para preservação do valor dos bens

sempre  que  estiverem  sujeitos  a  qualquer  grau  de  deterioração  ou

depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção.

Ainda,  a  Recomendação  n.  30,  de  10  de  fevereiro  de  2010,

emitida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que:

I  –  Aos magistrados com competência  criminal,  nos
autos dos quais existam bens apreendidos sujeitos à
pena de perdimento na forma da legislação respectiva,
que:
[…]
b)  ordenem,  em  casa  caso  e  justificadamente,  a
alienação  antecipada  da  coisa  ou  bem  apreendido
para preservar-lhe o respectivo valor, quando se cuide
de coisa ou bem apreendido que pela ação do tempo

Desembargador João Benedito da Silva
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ou  qualquer  outra  circunstância,  independentemente
das  providências  normais  de  preservação,  venha  a
sofrer depreciação natural ou provocada, ou que por
ela venha a perder valor em si, venha a ser depreciada
como mercadoria, venha a perder a aptidão funcional
ou para o uso adequado, ou que de qualquer modo
venha a perder a equivalência com o valor real na data
da apreensão; […] (grifei).

Há, também, de se destacar que o artigo 139 do CPP elucida que

o depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do

processo civil, vindo o novo Código de Processo Civil a determinar no artigo

852 que:

Art. 852.  O juiz determinará a alienação antecipada
dos bens penhorados quando:
I  -  se tratar  de  veículos  automotores,  de  pedras  e
metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à
depreciação ou à deterioração;
II - houver manifesta vantagem. (grifei).

No presente caso, o bem apreendido tratava-se de uma balança

eletrônica de precisão (Modelo SF – 400), objeto este que, conforme se verifica

de uma rápida  consulta  realizada à  rede mundial  de  computadores,  possui

peso inferior a 400g (quatrocentos gramas), ocupa o mesmo espaço de um

livro pequeno e possui valor ínfimo, podendo ser encontrada por preços que

variam  entre  R$  15,00  (quinze  reais)  e  R$  40  (quarenta  reais),  sendo,

portanto,  descabido  falar  que  sua  custódia  em  depósito  judicial  oneraria

significativamente o Estado, conforme aduziu o MP de 1ª Instância.

Forte  em  tais  razões, NÃO  CONHEÇO  O  APELO,  por  ser

intempestivo.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,    o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho Presidente da Câmara Criminal,

Desembargador João Benedito da Silva
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dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramo. Presente à sessão

o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


