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IMPETRANTE: PATRÍCIACÁSSIA SOUZA

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. MOACIR ROGÉRIO TORTATO- MM.
JUIZ DE DIREITODA 3ª VARACRIMINAL DA
COMARCA DE VÁRZEAGRANDE

LITISCONSORTE:RODRIGO CLÁUDIO DE SOUZA

Número do Protocolo: 51133/2015
Data de Julgamento: 03-09-2015

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - BEM APREENDIDO EM

PROCESSO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO -

PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PROPRIEDADE E

AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS - TERCEIRO DE BOA-FÉ

ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM

PROCESSO-CRIME - ARTIGO118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

- RISCO DE DEPRECIAÇÃO - RESTITUIÇÃO MEDIANTE

NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O

FINALDO PROCESSO CRIME - ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas

apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a

sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, existindo

dúvida quanto a utilização do bem para a prática da traficância, e comprovada

a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do

veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário

se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.
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IMPETRANTE: PATRÍCIACÁSSIA SOUZA

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. MOACIR ROGÉRIO TORTATO- MM.
JUIZ DE DIREITODA 3ª VARACRIMINAL DA
COMARCA DE VÁRZEAGRANDE

LITISCONSORTE:RODRIGO CLÁUDIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Patrícia Cássia

Souza, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da Terceira Vara

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consistente no indeferimento ao pedido de

restituição do veículo Volkswagen,Golf 1.6 Sportline, cor prata, ano 2007/2008, chassi

9BWCA01J684006395, placa KAH 3961, apreendido no interesse da ação penal

registrada sob n. 333-41.2015.811.0002 (código 382435).

Narra a impetrante que, apesar do veículo acima mencionado ter

sido apreendido na residência do seu irmão, Rodrigo Cláudio de Souza, acusado de

praticar o crime de tráfico de entorpecente, ela é a legítima possuidora do aludido

automóvel.

Aduz que o veículo constritado só estava na residência de seu

irmão porque estava sem garagem para guardá-lo, ocasião em que foi cumprido mandado

de busca e apreensão no local e o automóvel foi apreendido. Contudo, assevera que

adquiriu o bem de forma lícita, fruto de seu trabalho; que nunca teve seu nome envolvido

em qualquer ocorrência policial; que paga financiamento do referido veículo, faltando

apenas 14 (catorze) parcelas para quitá-lo; e, que não há provas de que o carro em

questão estava sendo utilizado para a prática de algum ilícito.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive liminarmente,

visando à restituição do citado veículo (fls. 02 a 07 TJ/MT), juntando documento às fls.

08 a 159 TJ/MT).

A liminar pleiteada foi indeferida pelo Relator em Substituição
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Legal Desembargador Luiz Ferreira da Silva, consoante decisão de fls. 163 a 164-v

TJ/MT.

As informações da autoridade apontada como coatora foram

prestadas às fls. 181 e 182 TJ/MT.

Na condição de litisconsorte passivo necessário, Rodrigo Cláudio

de Souza manifestou pela concessão do writ, para que seja feita a restituição do veículo

para Patrícia Cássia Souza sua legítimaproprietária (fls. 185 a 187 TJ/MT).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente

Procurador de Justiça Siger Tutiya, opinou pela denegação da ordem. Explicitando em

síntese que ainda que o carro reclamado pela impetrante não seja produto de crime, uma

vez demonstrado que fora efetivamente utilizado para a prática dos crimes definidos na

Lei de Drogas, terá seu perdimento decretado (fls. 194 a 196 TJ/MT).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Senhor Presidente:

O entendimento lançado no r. parecer eu mesmo o defendia, mas,

refletindo melhor sobre situações idênticas, evolui, tendo recentemente opinado pela

concessão da ordem.

Entendo que, em hipóteses como a dos autos, em que o bem é de

propriedade de terceiro, é preciso demonstrar o vínculo do objeto apreendido com o

crime de tráfico de drogas. Se não há o mínimode nexo causal, não é possível mantê-lo

apreendido, privando  o proprietário do bem de seu uso, dado que não seria possível,

nestas condições, o decreto de perdimento.

Peço vênia ao E. Subscritor do parecer para retificá-lo.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por

Patrícia Cássia Souza, qualificada, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da

Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, consistente no indeferimento

ao pedido de restituição do veículo Volkswagen, Golf 1.6 Sportline, cor prata, ano

2007/2008, chassi 9BWCA01J684006395, placa KAH 3961, apreendido no interesse da

ação penal registrada sob n. 333-41.2015.811.0002 (código 382435).

Narra a impetrante que, apesar do veículo acima mencionado ter

sido apreendido na residência do seu irmão, Rodrigo Cláudio de Souza, acusado de

praticar o crime de tráfico de entorpecente, ela é a legítima possuidora do aludido

automóvel.

Inicialmente, como bem destacado pelo Relator em Substituição

Legal Desembargador Luiz Ferreira da Silva, quando da análise da liminar “... o caso

vertente apresenta peculiaridades ..., permitindo, por conseguinte, a impetração deste

writ, visto que além de não ter havido autuação individualizada do pedido ajuizado pela

impetrante, não houve decisum definitivo ou com força de definitivo, ao contrário, o que

se obteve foi um provimento jurisdicional com ares de interlocutório, prolatado na

própria ação penal correlata, consoante se infere às fls. 107 e 159-TJ, restando

evidente, portanto, que, in casu, era impossível à impetrante valer-se da via recursal

acima referida.” (fls. 163-v TJ/MT).

Analisando as informações prestadas pela autoridade impetrada,

veja-se que se limita a afirmar que o pedido de restituição foi indeferido “na medida em

que os autos ainda aguardam a juntada de novos elementos de prova requisitados por

este magistrado, os quais, em tese, esclareceriam a relação do bem com o ilícito

praticado, entendendo este Juiz, assim, que o momento oportuno para sua destinação

seria a sentença.” (fls. 182 TJ/MT).

Por um lado, não obstante o magistrado consignar que aguarda
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juntada de novos elementos de provas, os quais esclareceriam a relação do bem com a

prática do crime de tráfico, por outro lado, deve ser sopesado favoravelmente à

impetrante, a circunstância de que não houve oferecimento de denúncia em seu desfavor.

Igualmente a denúncia oferecida em desfavor do seu irmão (Rodrigo Claudio de Souza),

imputa-lhe a conduta de ter em depósito substância entorpecente denominada cocaína,

pesando 28,35g (vinte e oito gramas e trinta e cinco centigramas), quem estava de posse

do referido bem no momento da apreensão.

De fato, não se admite que a impetrante arque com prejuízo de

ter um bem constrito cautelarmente, aguardando o desfecho da instrução processual, sem

que, subsista na ação penal o alegado liame com o fato, que justificava a apreensão do

veículo, tal seja, a utilização na prática delitiva por Rodrigo Claudio de Souza, eis que, a

denúncia contra ele foi oferecida por ter em depósito a substância entorpecente,

principalmente, quando está comprovada documentalmente nos autos a propriedade em

nome de quem sequer figura como alvo da investigação (fls. 113 e 114 TJ/MT).

Entretanto, há que se considerar que, ainda, que comprovada a

propriedade de terceiro de boa-fé (fls. 113 TJ/MT), a instrução processual está, apenas,

preste a se iniciar, e, tal circunstancia não exclui, de vez, a possibilidade do veículo ter

sido usado no comércio ilícitode drogas, por ele ou por outra pessoa.

É perfeitamente possível, que sejam levantadas provas que

demonstrem a utilização do veículo na prática delitiva, caso em que, o perdimento do

bem para a União tem previsão legal, não se podendo em sede de mandamus excluir a

possibilidade de investigação também da pessoa em nome de quem está registrado o

veículo.

Por derradeiro, saliente-se que a hipótese não se subsume ao

disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, porquanto o objeto não mais se

afigura deveras imprescindível ao deslinde da persecução (v.g. para a realização de

eventual prova pericial), haja vista que o feito aguarda somente juntada de elementos de

prova requeridos pelo magistrado, de sorte que, por todos esses fatores, imperiosa sua

restituição, sobretudo porque terceiro de boa-fé não pode ser indiretamente apenado pelo

delito perpetrado pelo acusado.
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Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO DE

BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO

EM PROCESSO-CRIME – PROCEDÊNCIA – NÃO DESTINAÇÃO À

TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA

COMPROVADAS – BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO –

RESTITUIÇÃO IMEDIATAQUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 

Restando demonstrado que o veículo apreendido não foi

reiteradamente utilizado para a prática da traficância, assim como a

propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, e não mais

interessando ao deslinde da persecução, imperiosa sua restituição.” (Ap

88441/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE

18/03/2014).

Assim, com muita cautela, entendo que merece ser concedida a

ordem, no entanto, providenciando-se para que, em caso de ficar provada a utilização do

veículo por outra pessoa, ou mesmo por Rodrigo Claudio de Souza, caso em que poderia

haver aditamento à denúncia, em face de novas provas obtidas durante a instrução

criminal, para restituir o veículo a impetrante, porém, mediante o compromisso de fiel

depositária.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE

RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, ALTERNATIVAMENTE, LIBERAÇÃO DO

USO PELO PROPRIETARIO LEGAL, COMO FIEL DEPOSITÁRIO -

ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VERIFICADO O

RISCO LATENTE DE DEPRECIAÇÃO DO BEM APREENDIDO -

RESTITUIÇÃO MEDIDANTE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO

FIEL DEPOSITÁRIO DO VEÍCULO – ORDEM CONCEDIDA NO

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
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MINSITERIAL.

1 - Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as

coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado

a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a

restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como

fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação

do bem.” (MS 154025/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO,

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em

05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Assim sendo, concedo a segurança, para determinar a restituição

do veículo Volkswagen, Golf 1.6 Sportline, cor prata, ano 2007/2008, chassi

9BWCA01J684006395, placa KAH 3961, apreendido no interesse da ação penal

registrada sob n. 333-41.2015.811.0002 (código 382435), à impetrante Patrícia Cássia

Souza, na condição de depositária judicial compromissada, até o julgamento

definitivo do processo-crime de origem, em tramitação no Juízo a quo, procedendo-se a

referida entrega, somente após a lavratura do respectivo auto e colheita da assinatura.

É como voto.

.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. LUIZ

FERREIRA DA SILVA (1º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (2º

Vogal), DES. MARCOS MACHADO (3º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (4º

Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º Vogal) e DES. ORLANDO DE

ALMEIDA PERRI (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: ORDEM CONCEDIDA À

UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM

CONSONÂNCIA COM O PARECERRETIFICADO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORRUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR

------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADORDE JUSTIÇA
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