
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0017676-53.2015.815.2002  –  Vara  de
Entorpecentes da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Ministério Publico estadual
APELADO: Patrícia Samara Emília Gomes
ADVOGADO: Antonio Navarro Ribeiro

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  MEDIDA  CAUTELAR  DE
ALIENAÇÃO  ANTECIPADA  DE  BENS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PROVEM A
DETERIORAÇÃO.  OBJETOS  DE  PEQUENO
VALOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

1. Embora se admita a alienação antecipada de bens,
tal  medida  depende  da  comprovação  do  risco  de
deterioração,  sobretudo  quando  se  tratar  de  bem
móvel, balança de precisão, que não se enquadra na
definição de bem facilmente deteriorável. 

2. O ônus decorrente de uma alienação prévia pelo
Estado não pode ser superior ao objeto ofertado.

3. Desprovimento do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados, 

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos
do voto do relator. 

RELATÓRIO 
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Trata-se  de  recurso  de  apelação  interposto  pelo  Ministério
Público  contra  sentença  (fls.  08/09)  que,  nos  autos  de  Medida  Cautelar  de
Alienação  Antecipada  de  Bens,  indeferiu  o  pedido  ministerial  para  alienação
antecipada  de  uma  balança  de  precisão  apreendida  no  processo  originário
0005446-76.2015.815.2002, que tramita na Vara de Entorpecentes da Comarca da
Capital,  apreendida  em  poder  de  Patrícia  Samara  Emília  Gomes,  devidamente
denunciada  pela  prática  dos  delitos  previstos  nos  arts.  33  e  35,  da  Lei  n°
11.343/2006.

Nas suas razões recursais, fls. 11/23, o Parquet enfatiza que, “a
princípio, o objetivo da Medida Cautelar de Alienação Antecipada, referente a bem
apreendido com a prática de delito previsto na Lei de Drogas é afastar o ônus
excessivo suportado pelo Estado em mantê-lo em depósito, ao passo que também
resguarda o interesse de possíveis proprietários, na medida em que evita a perda de
valor econômico e afasta processos de deterioração aos quais ficam submetidos,
tendo em vista os longos períodos de trâmite processual. Ademais, se ao final do
processo o réu restar absolvido, os valores devidamente corrigidos monetariamente
serão  restituídos,  ao  passo  em  que,  na  hipótese  de  condenação,  operar-se-á  o
perdimento definitivo do valor”.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso para
possibilitar  a  continuidade  na  tramitação  da  Medida  Cautelar  de  Alienação
Antecipada, a fim de se proceder à avaliação judicial da balança de precisão, além
de determinar a cientificação/intimação dos órgãos competentes, assim como dos
interessados, para ao final, sendo o caso, alienar antecipadamente o bem.

Processo distribuído perante esta Superior Instância à fl. 26.

Em cota às fls. 29/30, o d. Procurador de Justiça José Marcos
Navarro  Serrano,  pugnou  pela  devolução  dos  autos  para  apresentação  das
respectivas contrarrazões.

Nas  contrarrazões  apresentadas  pela  defesa  (fls.  53/56),  a
apelada discorre sobre o acerto da decisão de 1º grau, que considerou que, até que
se  dê  o  advento  do  trânsito  em julgado  de  eventual  sentença  condenatória,  a
acusada goza do princípio constitucional da presunção de inocência.

Mas, ressaltou não se opor à alienação do bem, pelo fato de o
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mesmo não lhe pertencer.

Por  fim,  pugnou  seja  negado trânsito  ao  recurso  interposto,
mantendo-se intangível a sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer
do  d.  Procurador  Joaci  Juvino  da  Costa  Silva,  firmou  posicionamento  pelo
provimento do apelo, fls. 58/61.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 5
(cinco)  dias  (art.  593,  caput,  do  CPP)  – já  que  o  recurso  foi  ajuizado  em
05/11/2015 (fls. 11) e o representante ministerial sequer chegou a ser notificado,
adequação e além não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública,
em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Do Mérito

Tratam os autos de medida cautelar de alienação antecipada de
bens  ajuizada  pelo  representante  ministerial  objetivando  a  venda  de  bem
apreendido em ação penal.

A magistrada  indeferiu  o  pedido  de  venda  antecipada  por
considerar prematuro tecer qualquer juízo de valor acerca da perda do direito de
propriedade do denunciado em relação ao bem apreendido.

Não se conformando, o Ministério Público interpôs recurso de
apelação contra  decisão  que indeferiu  pedido de  alienação antecipada  de bens,
previsto no art. 62, § 4°, da Lei n°11.343/06, que estatui:
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“Art.  62.  Os  veículos,  embarcações,  aeronaves  e
quaisquer  outros  meios  de  transporte,  os
maquinários,  utensílios,  instrumentos  e  objetos  de
qualquer  natureza,  utilizados  para  a  prática  dos
crimes  definidos  nesta  Lei,  após  a  sua  regular
apreensão,  ficarão  sob  custódia  da  autoridade  de
polícia  judiciária,  excetuadas  as  armas,  que  serão
recolhidas na forma de legislação específica.
(…)
§ 4º Após a instauração da competente ação penal, o
Ministério  Público,  mediante  petição  autônoma,
requererá  ao  juízo  competente  que,  em  caráter
cautelar, proceda à alienação dos bens apreendidos,
excetuados aqueles que a União, por intermédio da
Senad,  indicar  para  serem  colocados  sob  uso  e
custódia  da  autoridade  de  polícia  judiciária,  de
órgãos de inteligência ou militares, envolvidos nas
ações  de  prevenção  ao  uso  indevido  de  drogas  e
operações de repressão à produção não autorizada e
ao  tráfico  ilícito  de  drogas,  exclusivamente  no
interesse dessas atividades.

Analisando os autos, pode-se constatar que não assiste razão ao
representante do Ministério Público do primeiro grau.

O bem apontado para alienação,  nesse  momento processual,
não  possui  uma  descrição  segura,  que  justifique  a  venda  antecipada.  O  ônus
decorrente de uma alienação pelo Estado não pode ser superior ao objeto ofertado.
Nesse momento de crise, não devemos investir dinheiro público em demanda sem
contraprestação  suficiente.  Além  do  mais,  no  caso,  o  bem,  uma  balança  de
precisão, não é perecível.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  MEDIDA  CAUTELAR  DE
ALIENAÇÃO  ANTECIPADA  DE  BENS.
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AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PROVEM
A  DETERIORAÇÃO.  OBJETOS  DE
PEQUENO  VALOR. DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.  Embora  se  admita  a  alienação
antecipada  de  bens,  tal  medida  depende  da
comprovação  do  risco  de  deterioração,  sobretudo
quando  se  tratar  de  bem  imóvel,  cuja  própria
natureza  não  se  enquadra  na  definição  de  bem
facilmente  deteriorável,  o  que  não  restou
demonstrado no presente caso.  O ônus decorrente
de uma alienação prévia pelo Estado não pode ser
superior ao objeto ofertado. (Apelação nº 0004027-
21.2015.815.2002, Câmara Criminal do TJPB, Rel.
Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  DJe  25.09.2017).
Grifos nossos.

Por fim, ressalto que, em consulta ao sistema de informações
processuais  deste  Tribunal,  verifiquei  que  o  processo  principal  encontra-se
concluso para julgamento desde 15/12/2017;  logo,  o pedido contido na medida
cautelar há de ser incluído no mérito em breve.

Sendo assim, diante da ausência de elementos plausíveis para
alienação antecipada dos bens, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a
Sentença de 1° grau. 

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além de mim,  Relator,  os  Excelentíssimos Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 13 de março de 2018.
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João Pessoa, 15 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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