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Nos  termos  do  artigo  144-A  do  Código  de
Processo  Penal,  autoriza-se  a  alienação
antecipada, a fim de que sejam preservados os
valores  correspondentes  aos  veículos
apreendidos, sujeitos naturalmente à depreciação
pelo decurso do tempo, sobretudo porque o valor
obtido com a venda antecipada ficará em conta
vinculada  ao  Poder  Judiciário,  resguardando-se
interesses futuros.

Conforme a Recomendação n. 30/2010 do CNJ,
deve ser determinada a alienação antecipada da
coisa ou do bem apreendido para preservar-lhe o
respectivo valor, quando observado que pela ação
do  tempo  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.
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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  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal  interposta pelo  Representante

do Ministério Público  a quo (fl.15), face a sentença proferida pelo  Juízo de

Direito da Vara de Entorpecentes da comarca da Capital (fls.10/13)  que

julgou improcedente o pedido Ministerial de alienação antecipada de 01 (um)

veículo Chevrolet/Onix, ano/modelo 2014/2015, cor preta Placa QFF 0979/PB,

constante nos autos da Ação Penal n. 0001248-93.2015.815.2002, que tramita

em desfavor de Albertino Santos Cortes.

Em suas razões recursais  (fls.  16/28),  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 do referido

veículo apreendido.

Contrarrazoando o Apelado (fls. 51/53), pugna pela manutenção

da decisão em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de

Justiça  Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  parecer  (fls.55/58),  opinando  pelo

provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O caso ora em deslinde, cuida-se de  medida cautelar ajuizada

pelo Ministério Público  a quo objetivando a alienação antecipada do veículo

Chevrolet/Onix, ano/modelo 2014/2015, cor preta Placa QFF 0979/PB, na Ação

Penal n.  0001248-93.2015.815.2002,  que tramita  em desfavor de  Albertino

Santos Cortes, acusado pela prática dos crimes previstos nos art. 33 e art. 35,

da Lei n. 11.343/06.

Em face do referido pedido, decidiu o Juízo primevo:

[…]
No entanto, há que se pontuar que a averiguação da
licitude da origem, bem como a real propriedade dos
objetos  apreendidos  por  ocasião  de  prisões  em
flagrante dependem de dilação probatória,  diante da
possibilidade de a alienação, irreversível que é, causar
prejuízo irreparável a direito de terceiros.
Nesse viés,  entendo que as medidas assecuratórias
previstas  em  lei,  principalmente  na  modalidade
alienação, tem de ser aplicadas com prudência, não
bastando para elegê-la a fundamentação de tratar-se
de  produto  de  crime,  pois,  como  já  pontuado,  tal
afirmação carece de elementos que são colhidos no
decorrer da instrução processual.
Demais disso, ainda em sede de instrução nos autos
principais, o terceiro de boa-fé, bem como aquele que
não  é  parte  no  processo,  pode  reivindicar  a  coisa,
utilizando-se dos meios hábeis para tal, sem que haja
a formação de um feito paralelo para dirimir a questão.
Na esteira desse raciocínio, como já frisado, entendo
que a destinação a que se pretende com a alienação
antecipada  requer  cautelar,  diante  do  caráter
irreversível  desta,  que tem o condão de reduzir  em
pecúnia  bem  individualizado  cuja  origem  carece  da
instrução processual para ser devidamente aferida.
[…]
No caso dos autos, observo que a instrução ainda não
foi concluída, de modo que se mostra prematura tecer
qualquer  juízo  de  valor  acerca  da  origem  do(s)
bem(ns) apreendido(s), bem como o seu uso, em tese,
para o cometimento do delito em discussão nos autos
principais.
Até que se dê o advento do trânsito em julgado de
eventual  sentença  condenatória,  o(s)  denunciado(s)
gozam  do  princípio  constitucional  da  presunção  de
inocência, não podendo, na fase em que se encontra
o feito, ser afastado de plano o direito de propriedade,

Desembargador João Benedito da Silva
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seja daqueles, seja de eventuais terceiros.
Assim, é de se considerar temerária a alienação do(s)
bem(ns), eis que sua conversão em dinheiro pode não
ser conveniente para o denunciado ou para o legítimo
proprietário,  mormente  em  se  considerando  a
diversidade  do(s)  objeto(s)  que  pode(m)  ser
devidamente  reclamado(s)  pelo(s)proprietário(s)
durante o curso do feito.
Ademais,  verifico  que  o  deferimento  do  pedido  se
reveste de antecipação da sentença de mérito, o que
se mostra inviável, eis que o processo ainda encontra-
se em fase instrutória.
Ainda,  não  obstante  o  fato  de  o  decurso  do  tempo
deteriorar  ou mesmo de fazer perecer o(s)  bem(ns),
tornando-o(s) inversível(eis) para o denunciado ou o
legítimo proprietário, em caso de restituição, ou para a
União,  sem  sendo  o  caso  de  ser  decretado  o
perdimento em seu favor por ocasião da prolação da
sentença. […] - (fls. 10/13)

Pois bem. A alienação antecipada do bem apreendido é prevista

em lei e objetiva  a preservação do seu valor, sendo certo que o produto da

alienação é convertido em renda a ser entregue ao acusado na hipótese de sua

absolvição. 

Por  oportuno,  confira-se  o  dispositivo  pertinente  do  Código  de

Processo Penal:

'Art. 144-A. O juiz determinará 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.
[...]
§3º  O  produto  da  alienação  ficará  depositado  em  conta
vinculada  ao  juízo  até  decisão  final  do  processo,
procedendo-se  à  sua  conversão em renda para  a  União,
Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou, no
caso de absolvição, à sua devolução ao acusado.

O principal fundamento desse dispositivo é a preservação do valor

dos bens, a fim de assegurar a manutenção do patrimônio e também como

forma de resguardar o valor do bem e minimizar os prejuízos, de modo que a

solução mais adequada é a venda antecipada do bem.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse  contexto,  como  bem  ponderou  o  nobre  representante

ministerial,  tratando-se  de  veículo,  a  deterioração  e  a  depreciação  são

consequências  inafastáveis  e  automáticas  do  tempo  e  do  uso,  e  o  valor

auferido  com  a  alienação  antecipada  destina-se  a  ressarcir  o  erário  dos

prejuízos advindos dos crimes tratados nesta ação penal.

Assim, mostra-se razoável a alienação antecipada, a fim de que

sejam preservados os valores correspondentes aos bens apreendidos, sujeitos

naturalmente à depreciação pelo decurso do tempo, além de que o valor obtido

com  a  venda  antecipada  ficará  em  conta  vinculada  ao  Poder  Judiciário,

resguardando-se interesses futuros.

Nesse sentido, destaco julgados, entendendo pela possibilidade

da alienação antecipada do veículo:

"[...]  Com  efeito,  consoante  bem  observado  pelo
Parquet, a alienação antecipada do bem apreendido é
prevista em lei e objetiva a preservação do seu valor,
sendo certo que o produto da alienação é convertido
em renda a ser entregue ao acusado na hipótese de
sua absolvição. Por oportuno, confira-se o dispositivo
pertinente do Código de Processo Penal:
Art. 144-A. O juiz determinará 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. (...)
§  3º  O  produto  da  alienação  ficará  depositado  em
conta  vinculada  ao  juízo  até  a  decisão  final  do
processo, procedendo-se à sua conversão em renda
para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de
condenação,  ou,  no  caso  de  absolvição,  à  sua
devolução ao acusado. Em assim sendo, não há falar
em  direito  líquido  e  certo  à  não  realização  da
alienação, se verificado pelo juízo a necessidade do
procedimento a fim de evitar maiores perdas. 
[…]  Nesse contexto,  possível  o leilão antecipado do
veículo, aliás, recomendável esse procedimento pelo
Conselho Nacional de Justiça, evitando-se, pois, sua
deterioração e perda de valor. […]  A fim de evitar a
depreciação, recomenda-se a alienação antecipada do
veículo, como autorizado pelo art. 144-A do Código de

Desembargador João Benedito da Silva
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Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.694, de 24 de
julho de 2012. […] Ante o exposto, nego seguimento
ao  recurso  ordinário  [...]".  (RMS  048684,Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de
29/09/2015). - grifei

"RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  DE  LAVAGEM  DE
CAPITAIS. "OPERAÇÃO ICEBERG" DEFLAGRADA PELA
POLÍCIA  FEDERAL.  APREENSÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  RESTITUIÇÃO  DO  BEM  AO
PROPRIETÁRIO  MEDIANTE  TERMO  DE  FIEL
DEPOSITÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO
DO  AUTOMÓVEL.  ALIENAÇÃO  ANTECIPADA.
POSSIBILIDADE. ART. 4º, § 1º, DA LEI 9.613/1998 (COM
REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  12.683/2012).  RECURSO
PROVIDO.(...)  4.  Existindo  risco  de  deterioração  e
desvalorização do automóvel, a solução mais adequada
é promover a venda antecipada do bem, depositando o
valor em conta vinculada ao Juízo Criminal, conforme
inteligência do art.  4º, § 1º, da Lei nº 9.613/1998 (com
redação  dada  pela  Lei  nº  12.683/2012).  5.  Recurso
especial  provido". (REsp  1134460/SC,  Relator  Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE,  Quinta  Turma,  julgado  em
23/10/2012, DJe de 30/10/2012).- grifei

"PENAL.  PROCESSO  PENAL.  INCIDENTE  DE
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. (...) b).
Havendo fundados indícios  de  que  o  bem reclamado  foi
adquirido com recursos oriundos da prática criminosa, não
tendo o requerente demonstrado o contrário,  não cabe a
restituição. A fim de evitar a depreciação, recomenda-se
a  alienação  antecipada  do  veículo,  como  autorizado
pelo art. 144-A do CPP, incluído pela Lei 12.694, de 24
de  julho  de  2012. (…)  ".  (TRF4,  ACR  5015133-
10.2013.404.7108, Sétima Turma, Relator p/ Acórdão José
Paulo Baltazar Junior, juntado aos autos em 04/02/2014)".

Por sua vez, o art. 62 da Lei n. 11.343/06, leciona:

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.

§ 1º Comprovado o interesse público na utilização de

Desembargador João Benedito da Silva
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qualquer  dos  bens  mencionados  neste  artigo,  a
autoridade de polícia judiciária poderá deles fazer uso,
sob  sua  responsabilidade  e  com  o  objetivo  de  sua
conservação,  mediante autorização judicial,  ouvido o
Ministério Público.

§ 2º Feita a apreensão a que se refere o caput deste
artigo,  e  tendo  recaído  sobre  dinheiro  ou  cheques
emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de
polícia  judiciária  que  presidir  o  inquérito  deverá,  de
imediato, requerer ao juízo competente a intimação do
Ministério Público.

§ 3º Intimado, o Ministério Público deverá requerer ao
juízo, em caráter cautelar, a conversão do numerário
apreendido  em  moeda  nacional,  se  for  o  caso,  a
compensação dos cheques emitidos após a instrução
do  inquérito,  com  cópias  autênticas  dos  respectivos
títulos, e o depósito das correspondentes quantias em
conta judicial, juntando-se aos autos o recibo.

§ 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.

§ 5º Excluídos os bens que se houver indicado para os
fins previstos no § 4o deste artigo, o requerimento de
alienação deverá conter a relação de todos os demais
bens apreendidos, com a descrição e a especificação
de cada um deles, e informações sobre quem os tem
sob custódia e o local onde se encontram. [...]

§ 7º Autuado o requerimento de alienação, os autos
serão conclusos ao juiz, que,  verificada a presença
de nexo de instrumentalidade entre o delito e os
objetos  utilizados  para  a  sua  prática  e  risco  de
perda de valor econômico pelo decurso do tempo,
determinará  a  avaliação  dos  bens  relacionados,
cientificará a Senad e intimará a União,  o Ministério
Público e o interessado, este, se for o caso, por edital
com prazo de 5 (cinco) dias. (grifei).

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0002277-81.2015.815.2002

Soma-se ao exposto que em face do artigo 243 da CRFB/88 e

dos artigos 62 e 63 da Lei nº 11.343/06, é perfeitamente cabível o perdimento

de bens, desde que comprovado o nexo de instrumento (uso do bem para a

consecução do ilícito) ou de causa (aquisição com recursos provenientes da

atividade criminosa) com a prática do tráfico de drogas.

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  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).

Ora, de acordo com o §7º do art.  62 supramencionado, para o

Desembargador João Benedito da Silva
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deferimento  do  pedido  de  alienação  antecipada  de  bens  é  preciso  restar

observada a presença do  nexo de instrumentalidade entre o delito e os

objetos utilizados para a sua prática,  além do risco de perda de valor

econômico pelo decurso do tempo.

No presente  caso,  o  primeiro  requisito  encontra-se  preenchido

considerando  que  dentro  do  veículo  apreendido,  foram  encontradas  três

embalagens  de  substância  congênere  a  cocaína,  em  poder  do  Agravado,

restando  evidenciada  a  conexão  entre  ele  e  os  delitos  por  ele,  em  tese,

perpetrados.

Já  o  segundo  requisito,  mostra-se  evidenciado  diante  do

deterioramento  natural  decorrente  do  regular  decurso  do  tempo  do  trâmite

processual. Nesse tocante, expôs o Apelante:

[…] Por outro lado, a prática tem demonstrado que o
tempo  (mais  ainda  no  caso  vertente)  trata  de
desvalorizar  os  bens o  desuso danifica  suas peças.
Há,  ainda,  custos  expressivos  na  guarda  e
manutenção, perdendo, outrossim, valor para a Justiça
Penal ou mesmo para os acusados, assim como se
tornando  inservíveis,  se  considerarmos  os  possíveis
destinos  do bem:  a perda,  a alienação judicial  ou a
restituição.
Assim, muito mais razoável/proporcional sua alienação
antecipada.
[...] O procedimento ainda traz manifesta vantagem, na
medida  em  que  evita,  igualmente,  acumulação  dos
custos da guarda e depósito. 
[…]
Ressalta-se,  por  oportuno,  que  tais  bens  tornam-se
facilmente deterioráveis se seu acondicionamento, da
forma como se encontra  viabilizado hoje,  for  aferido
com alicerce no período de trâmite processual.  Ora,
qualquer  bem,  nas  condições  em  que  estes  se
encontram,  têm  “vida  útil”  relativamente  reduzida,
enquanto o processo, sabe-se, não possui tramitação
tão célere quanto a esperada. A comparação entre o
tempo  que  se  encontram  parados  os  bens
apreendidos  e  o  deslinde  processual  leva-nos  a
concluir  pela  adequação,  ao  caso,  das  alienações
antecipadas. (fls. 04/06)

Desembargador João Benedito da Silva
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Ademais, o direito de propriedade, assegurado no artigo 5º, caput

e XXII da CRFB/88, não é um direito absoluto e a venda do bem do denunciado

não lhe provocará qualquer prejuízo, ao revés, existiria dano se se permitisse a

manutenção de sua guarda em Depósito judicial por lapso temporal indefinido,

com a inevitável desvalorização diária de seu valor no mercado.

Aliás,  como  bem  sublinhado,  novamente,  pelo  Apelante,  a

determinação  de  alineação  antecipada  de  bens  sequer  fere  o  princípio  da

presunção de inocência considerando não se tratar de antecipação de mérito,

não  havendo  análise  da  autoria  delitiva,  mas,  somente,  a  existência  dos

requisitos já retromencionados.

A par  de  todo  o  exposto,  há  de  se  atentar  que  a  jurisdição

contemporânea deve ser pautada pela exigência de sua plena efetividade, não

se  contentando  com posturas  aderentes  ao  formalismo  exacerbado.  Nesse

norte, é notória a possibilidade de deterioração a que se sujeitam os veículos

apreendidos  em  ações  penais,  ao  que  se  pode  agregar  a  natural

desvalorização proveniente das variações de mercado, de modo que aguardar-

se o trânsito em julgado da sentença que decrete o perdimento dos bens ou

determine sua restituição acarreta o único efeito de prejudicar a parte a quem

couber sua propriedade (o Estado ou o acusado absolvido), motivo pelo qual a

alienação antecipada é medida que se impõe.

Forte em tais razões, dou provimento ao apelo para reformar a

decisão ora combatida, determinando a continuidade da tramitação da Medida

Cautelar de alienação antecipada, a fim de proceder a avaliação judicial  do

referido veículo.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador João Benedito da Silva
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Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. 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 08 (oito)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


