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RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
RENATA DE ABREU MOREIRA em face da decisão proferida pelo
Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba que manteve o pedido de o
indeferimento da restituição dos documentos discriminados no Auto de
Apreensão nº 290/19 – Equipe SP-04 – evento 53 dos Autos originários

A defesa interpôs apelação criminal (evento 59 - Autos
originários).Em razões recursais (evento 59 dos autos originários), a
recorrente alega, em síntese, que: a) em 11/03/2016 postulou a
restituição de coisas apreendidas, vez que foi realizada pela Polícia
Federal, na manhã do dia 04/03/2016, busca e apreensão no seu
endereço residencial, local em que reside com seu marido, Fábio Luis
Lula da Silva; b) esclareceu no pedido que não figurava como acusada
no mandado de busca e apreensão criminal, bem como que não foi
mencionada no despacho que determinou a busca e apreensão em
questão; c) agentes policiais realizaram a apreensão de diversos bens e
documentos seus, de natureza pessoal, entre eles laptop, celular, ipad,
pendrive e documentos de trabalho e de casa; d) noticiou ao juízo sobre
a contaminação da diligência, eis que ilegalmente foram extrapolados
os limites do mandado de busca e apreensão, contudo antes da análise
do pedido, o magistrado determinou que as partes se manifestassem
acerca da remessa dos autos ao STF; e) os autos não subiram ao STF e
também não houve a análise do pedido de restituição, o que ocorreu
somente em 13/03/2017, pouco mais de um ano após o pedido de
restituição; f) em 26/05/2017 os agentes da Polícia Federal restituíram
dois equipamentos eletrônicos apreendidos; g) após dois anos sem
qualquer ato, em 18/12/2018 o juízo singular voltou a despachar nos
autos, sem, no entanto, manifestar-se acerca das nulidades e
ilegalidades ventiladas; h) informou em 17/01/2019 que só foi
restituída uma parcela dos bens apreendidos, vindo, em 01/08/2019, a
especificar quais bens que pretendia que fossem restituídos; i) em
26/08/2019, o juízo monocrático manifestouse pelo indeferimento do



pedido de restituição, não tendo sido enfrentada a questão de vício de
nulidade que permeia a apreensão dos bens levada a cabo pelos agentes
da Polícia Federal, diante do flagrante extravasamento dos limites
materiais do mandado de busca e apreensão; j) não constava como
investigada e ainda assim foram apreendidos bens de sua propriedade;
k) foram arrecadados e apreendidos diversos bens e documentos de
natureza pessoal, os quais lhe pertenciam e que são alheios à
investigação; l) seu nome não figurava na representação ministerial de
busca e apreensão ou mesmo no despacho de deferimento do pedido,
razão pela qual seus bens e pertences jamais poderiam ter sido
apreendidos; m) foi extrapolado o prazo para a devolução dos bens; n)
a constrição perdura mais de três anos, sem qualquer justificativa
concreta.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
(evento 65 - Autos originários).

O Ministério Público Federal, em parecer oferecido nessa
instância, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso;
no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório. Peço dia.
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