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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO
DE  BEM  APREENDIDO  EM  AÇÃO  PENAL  POR
TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Uma vez efetivamente alienado o bem reclamado e, a seguir,
determinado  o  seu  perdimento,  em  favor  da  União,  como
produto do tráfico de drogas, não merece prosperar o pedido de
restituição,  mormente  porque  o débito  oriundo  do  suposto
contrato celebrado entre o apelante e o réu da ação penal deve
ser objeto de ação própria no juízo cível.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao
apelo, nos termos do voto relator, em harmonia com o parecer. Fez sustentação
oral o advogado Ramon Dantas Cavalcante.

RELATÓRIO

Trata-se  de  pedido  de  restituição  de  bem  apreendido  em
poder  de  Ilki  Polanski  Vieira  Lira,  denunciado  nos  autos  da  Ação  Penal  n.
0002584-91.2015.815.0011,  como incurso nas penas do art.  33,  caput,  da Lei  n.
11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03.

De acordo com a exordial daqueles autos, em dezembro do ano
de 2014, a Delegacia especializada de Crimes contra o Patrimônio recebeu a informação



acerca  da  existência  de  um  suposto  traficante,  chamado  “Ilky”,  o  qual  estaria
fornecendo drogas,  mais  precisamente,  cocaína,  para jovens frequentadores  de casas
noturnas e bares em Campina Grande, neste Estado, utilizando-se de um veículo VW
Gol, na cor vermelha, para o transporte e distribuição das drogas.

A polícia foi informada de que o acusado teria recebido uma
quantidade de cocaína e estaria na iminência de distribuí-la, razão pela qual, no dia 20
de janeiro de 2015, às 10 horas, uma equipe policial, com viaturas descaracterizadas,
permaneceu  em campana  em frente  ao  lava-jato  de  propriedade  do  denunciado,
denominado “Ilki Car”, localizado à Rua Manoel Elias de Castro, 281, Alto Branco,
na cidade de Campina Grande-PB.

Durante  a  abordagem,  foi  encontrada,  em  uma  gaveta  do
armário do único cômodo existente no lava-jato,  uma pistola calibre 6M/M35, com
numeração aparente, acompanhada de carregador e quatro munições do mesmo calibre,
além de ter sido apreendida a motocicleta Honda, na cor cinza, de placas NQF6579,
reclamada nos  presentes  autos  pelo  apelante Raiff  Douglas  Oliveira  Pinheiro,  que
alega ser o legítimo proprietário do veículo. 

Processado  à  parte  o  incidente  de  restituição  de  bens
apreendidos, após a oitiva do parquet, o Juízo da Vara de Entorpecentes, o MM. Juiz
Philippe Guimarães Padilha Vilar, indeferiu o pleito do ora apelante, Raiff Douglas
Oliveira  Pinheiro,  sob  o  argumento  de  que  a  motocicleta  reclamada  fora
reconhecida como de origem ilícita, não cabendo, portanto, restituição.

Inconformado,  Raiff  Douglas  Oliveira  Pinheiro  interpôs
recurso apelatório (fls. 54) e, em suas razões (fls. 57/61), aduz que havia alienado a
motocicleta à pessoa de Ilki Polansk Vieira Lira, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais),  em 03 (três)  parcelas  de  R$ 2.000,00 (dois  mil  reais),  sendo tal  negócio
realizado verbalmente, em razão de antiga amizade e consideração entre as partes
e, como Ilki Polanski deixou de pagar as parcelas devidas, não tendo se operado a
transferência do referido bem, entende ser seu real proprietário. Portanto, requer
a liberação do veículo em seu favor.

Em  contrarrazões (fls. 62/66), o  Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso, por entender que a sentença condenatória considerou
que o bem em questão era fruto do tráfico, devendo, pois, ser confiscado.

Já nesta instância,  a Procuradoria de Justiça,  em parecer da
lavra do insigne Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira,  pugnou pelo
desprovimento do apelo (fls. 73/79).

É o breve relato.

VOTO: 

Inicialmente, é prudente enfatizar que Ilki Polanski Vieira Lima
formulou idêntico pedido de restituição em sua Apelação processada nos autos da Ação
Penal n. 0002584-91.2015.815.0011, em tramitação nesta instância recursal.



Sobre  o  pedido de  restituição  da  motocicleta  Honda,  na cor
cinza,  de  placas  NQF6579,  reclamada nos  presentes  autos  pelo  ora apelante Raiff
Douglas Oliveira Pinheiro, tenho que, conforme consta da decisão que indeferiu tal
pedido  em  primeiro  grau,  o  referido  veículo  foi  declarado,  por  sentença,  como
produto do tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido determinada a sua avaliação
para posterior hasta pública.

De fato,  no depoimento prestado na esfera policial (cópia às
fls. 12 dos autos em apenso), o réu Ilki Polanski Vieira Lima confessou que usava o
seu estabelecimento comercial, um lava-jato, como ponto de drogas e que utilizava a
motocicleta Honda Titan, ano 2010, de placas NQF 6579/PB, para o transporte e
entrega das substâncias entorpecentes.

Embora  não  tenha  confirmado  tal  depoimento  em  juízo,  o
conjunto das provas levaram à condenação de Ilki Polanski Vieira Lima por tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de uso permitido, em concurso material, nos autos da ação
penal n. 0002584-91.2015.815.0011.

Na citada sentença, restou consignado que o referido réu possuía
patrimônio incompatível com a renda informada e a procedência dos bens apreendidos
não foram por ele esclarecidas, “restando comprovado de que são fruto do tráfico de
drogas”.

Ademais, até a prolatação da sentença,  diferentemente do que
ocorreu com o veículo VW Gol, de placa KJC7249, não havia pedido de restituição
da motocicleta, tendo o juízo sentenciante determinado a sua avaliação. O veículo Gol
foi liberado em favor de sua reclamante, não tendo havido apelo em sentido contrário
para que o posicionamento do magistrado sentenciante pudesse ser apreciado.

Sobre a restituição de bens declarados como produto do tráfico,
assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  CABIMENTO  DO  RECURSO.  DECRETAÇÃO  DE
PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS.
TERCEIRO  DE  BOA-FÉ  QUE  ALEGA  SER  O  VERDADEIRO
PROPRIETÁRIO DO BEM. DISTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E
VENDA CELEBRADO COM A RÉ QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO
MOMENTO  DO  FLAGRANTE  PENAL.  INEXISTÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  PROPRIEDADE  DO  BEM.  RECURSO
IMPROVIDO. 
1. É cabível, em tese, o manejo do mandado de segurança por terceiro alheio
ao processo criminal em que é determinada a apreensão de veículo de sua
propriedade,  se  demonstrado  que  ele  não  tinha  como ter  tido  ciência  em
tempo  hábil  da  decisão  judicial,  para  contra  ela  se  insurgir  por  meio  da
apelação prevista no art. 593, II, do CPP, restando-lhe, assim, apenas a via do
mandado de segurança para proteger seus interesses. Caso dos autos.
2. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o
trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de
dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude
de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento
do  crime,  conforme  as  exigências  postas  nos  arts.  120,  121  e  124  do
Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.
3. A apreensão e a imposição da pena de perdimento a veículo apreendido em
flagrante de tráfico de drogas obedecem, ainda, às regras específicas da Lei



11.343/2006 (arts. 60, 62 e 63).
4. Não se presta a demonstrar a propriedade do bem o distrato de contrato de
compra  e  venda  de  automóvel  em  parcelas,  se  tal  distrato  somente  foi
celebrado após a decretação do perdimento do bem e após o veículo ter sido
transferido  para  o nome da  compradora  no órgão  de  trânsito  competente,
valendo  o  documento  apenas  como uma confissão  de  dívida  que  poderá,
eventualmente, ser cobrada na esfera cível.
5.  Recurso  Ordinário a  que  se  nega  provimento.  (STJ,  RMS 54243 /  SP,
Quinta  Turma,  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  DJe
25/08/2017). Grifo nosso.

Ora, o próprio apelante afirma que  vendeu o referido bem ao
réu Ilki Polanski e que este  efetuou o pagamento da primeira prestação, restando
duas em aberto.

De acordo com o Código Civil, a propriedade dos bens móveis é
adquirida pela simples tradição, a teor do disposto no art. 1.267 do NCC, verbis:

“a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da
tradição”.

Caio  Mário  da  Silva  Pereira,  com  o  brilhantismo  que  lhe
caracteriza, ensina:

“(…) fixamos para a tradição o conceito, no tocante à transferência dos bens
móveis,  de  um  ato  de  entrega  da  coisa  ao  adquirente,  transformando  a
declaração translatícia de vontade em direito real. Diz-se tradição real a que
consiste na efetiva entrega ou entrega material da coisa ao adquirente que a
recebe e apreende (…). Simbólica se diz a tradição que se não realiza pela
entrega e apreensão material da coisa, porém mediante algo que a represente,
como se o alienante desse ao adquirente a chave do carro, como sinal de que
a este o transfere” (Instituições de Direito Civil, v. IV, 6ª ed., Forense, p. 125-
126).

Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  INTERNO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  ENUNCIADO  ADMINISTRATIVO  N°   3/STJ.
IPVA.  ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.  AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO,
NA FORMA DO ART. 134 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO GERA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO, EM
RELAÇÃO  AO  PERÍODO  POSTERIOR  À  ALIENAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.  A obrigação  de  expedição  de  novo Certificado de  Registro  de  Veículo
quando  for  transferida  a  propriedade,  prevista  no  art.  123,  I,  do  CTB,  é
imposta ao proprietário adquirente do veículo pois, em se tratando de bem
móvel, a transferência da propriedade ocorre com a tradição.
2.  A responsabilidade  solidária  prevista  no  art.  134  do  CTB refere-se  às
penalidades  (infrações  de  trânsito),  não  sendo  possível  interpretá-lo
ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário,
não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à alienação. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1598122 / SP, Segunda
Turma, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12/08/2016). Grifo
nosso.

Ou seja,  é pela tradição que se transfere a propriedade de



coisa móvel e por ela se prova a aquisição, constituindo modo aquisitivo de domínio,
podendo ser definida como a entrega de bem móvel ao adquirente, com a intenção de
lhe transferir o domínio.

Destarte,  uma vez declarado o contrato verbal de compra e
venda, assim como o pagamento da primeira parcela do que restou acordado, não
se pode sustentar que a ausência da transferência junto ao Detran, formalizando a
transmissão do bem, descaracterizaria a compra e venda.

De sorte que, constando dos autos que foi alienada a motocicleta
ao réu Ilki Polanski Vieira Lima e, a seguir, determinado o seu perdimento, em favor da
União, como produto do tráfico de drogas, entendo que razão não assiste ao apelante
(terceiro reclamante do pedido de restituição),  eis  que, também, possível débito
oriundo do contrato celebrado deve ser objeto de ação própria no juízo cível.

Isto posto,  tenho que o perdimento de bens em favor da União
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional e
constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06. De vez que, uma
vez decidido pela proveniência ilícita dos bens apreendidos e sua efetiva utilização para
a prática do delito de tráfico de drogas,  o pedido de restituição em tela não merece
prosperar.

Do modo posto,  CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada,  para substituir o Exmo. Sr.  Des.  Márcio Murilo  da Cunha
Ramos), relator,  Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e João benedito da Silva (vogal).
Ausente, justificadamente Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador, 2º vogal). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, 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, 12 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


