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PRONUNCIAMENTO

COLENDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL:

1.   Relatório:  

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas dos
imputados ABIB MIGUEL e EDIVAN BATAGLIN, com supedâneo no artigo 593, in-
ciso II, do Código de Processo Penal, em face da r. decisão acostada ao mov. 286.1 dos au-
tos de origem, a qual deferiu parcialmente o pleito ministerial de alienação antecipada de
bens distribuído  por  dependência  aos  autos  de  ação  penal  sob  n.º  0014165-
70.2015.8.16.0013, na qual é apurada a prática dos delitos de organização criminosa e la-
vagem de ativos, por reiteradas vezes, desvelados no âmbito da assim intitulada “Opera-
ção Argonautas”.
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Em breve retrospecto do ocorrido nos autos  originários,  veri-
fica-se que, em 07/07/2015, o órgão ministerial oficiante em primeira instância ajuizou pe-
dido cautelar incidental de alienação antecipada de 56 (cinquenta e seis) bens imóveis vin-
culados às práticas delitivas apuradas no bojo da ação penal principal. Lastreou-se, para
tanto, na existência risco de deterioração das glebas ante o decurso do tempo, especialmen-
te em razão das medidas assecuratórias que sobre eles recaem e da ausência de manutenção
dos bens por parte dos acusados, concluindo revelar-se a venda antecipada como benéfica
ao interesse público e aos próprios acusados (mov. 1.1).

Referido pleito, ao que se vê, foi parcialmente deferido pelo Juí-
zo monocrático em 17/06/2016 (mov. 55.1), ocasião em que foi determinada a alienação
antecipada de parcela dos bens indicados no pedido formulado.1 

Conta  tal  decisão  insurgiu-se ABIB MIGUEL,  inicialmente,
por meio de recurso de apelação (mov. 70.1), autuado sob o n.º 1.577.105-0, o qual, arrazo-
ado (mov. 102.3) e contra-arrazoado (mov. 105.1), foi provido à unanimidade de votos por
esse Eg. Tribunal de Justiça, para o fim de nulificar a r. decisão combatida por ofensa
aos princípios do contraditório e à ampla defesa, determinando-se o retorno dos autos
à origem para oportunizar a manifestação prévia dos acusados acerca do requerimento mi-
nisterial (cf. acórdão de mov. 128.2).

Retomado o procedimento, determinou-se a intimação das par-
tes para que, em desejando, contrapusessem o pedido de alienação antecipada dos bens se-
questrados  (mov. 130.1)2,  ao que somente os acusados  EDIVAN BATAGLIN (movs.
163.1 e 198.1),  SANDRO BATAGLIN (mov. 265.1) e ABIB MIGUEL (movs. 164.1 e
235.1) se manifestaram, todos desfavoravelmente ao pleito formulado.

1 Excepcionados, tão somente, (i) o imóvel localizado em Imbucuí, distrito de Allexandra, Município de Paranaguá/
PR, (ii) o imóvel de matrícula n.º 2.871 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT e (iii) o
imóvel  de  matrícula  n.º  406  do  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  e  Tabelionato  1.º  de  Notas  da  Comarca  de
Paranã/TO.
2 Intimações perfectibilizadas aos movs. 213.1, 220.2, 221.2, 222.2, 223.2, 224.2, 225.2, 244.1 e 268.1.
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Em 17/06/2019, então, foi a pretensão ministerial parcialmen-
te deferida pelo Julgador singular (mov. 286.1), de forma a abranger a alienação antecipada
tão somente dos imóveis situados no Estado do Goiás, haja vista a constatação de que tais
glebas, consoante apontado pelo órgão ministerial no pedido inicial, sofrem risco de inva-
são (ou já foram invadidas) por movimentos sociais, configurando hipótese autorizadora da
venda cautelar por deterioração ou depreciação iminentes.

Contra tal decisão insurgiu-se EDIVAN BATAGLIN median-
te recurso de apelação (movs. 306 e 308.1),  postulando a apresentação das respectivas ra-
zões perante a Eg. Corte de Justiça, na forma do artigo 600, § 4.º, do CPP.

Já os imputados  LUCIANA DE LARA ABIB e  ABIB MI-
GUEL, ao serem respectivamente intimados (movs. 298 e 299), opuseram embargos decla-
ratórios em face do decisum (movs. 310.1 e 311.1), os quais foram conhecidos e, no mérito,
rejeitados com relação à primeira recorrente, bem assim parcialmente providos, sem efeitos
infringentes, quanto ao embargante ABIB (mov. 312.1).

Intimada da decisão (mov. 323), interpôs a defesa constituída de
ABIB MIGUEL recurso de apelação, pleiteando arrazoar o recurso em segundo grau de
jurisdição (mov. 324.1), e, na mesma data, renunciou ao mandato (mov. 325).

Alçados à segunda instância, foram os autos distribuídos, inicial-
mente, por prevenção advinda do julgamento do Mandado de Segurança sob n.º 5000110-
97.2017.8.16.0000 (mov. 3.1-TJ). Na sequência, à vista da inércia na constituição de novo
defensor por ABIB MIGUEL, embora pessoalmente intimado para tanto, procedeu o en-
tão Desembargador Relator à nomeação de sucessivos defensores dativos para arrazoar o
apelo, os quais se quedaram inertes, entretanto (movs. 5.1, 10.1, 14.1, 16.1 e 24.1-TJ).

Nomeada nova causídica para o patrocínio da defesa deste ape-
lante  (mov.  26.1-TJ),  foram as  razões  de  irresignação  devidamente  apresentadas (mov.
29.1-TJ), por meio das quais propugna ABIB MIGUEL, em síntese, a reforma da r. deci-
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são monocrática, com a conseguinte revogação da alienação antecipada e manutenção dos
imóveis sob sua alçada. Enfatiza, nesse viés, a excepcionalidade da medida requerida,
bem como a  ausência de provas acerca da deterioração ou depreciação dos bens
imóveis localizados no Estado de Goiás. Argumenta, ainda, que diante do alongado lap-
so temporal entre a data do pedido ministerial, ocorrido em 2015, bem assim da existência
de ação de reintegração de posse dos referidos imóveis, não subsiste o alegado risco de
deterioração ou depreciação dos bens. Ao final, pleiteia a defensora o arbitramento de
honorários advocatícios pela atuação recursal.

Na mesma linha, postula o imputado EDIVAN BATAGLIN,
em suas razões recursais (mov. 96.1-TJ), a cassação da medida de alienação antecipada
dos imóveis registrados em seu nome, sob a alegação de inexistência de periculum in
mora que ampare a venda antecipada dos bens. Pondera, nessa toada, que a persecução cri-
minal originária e as medidas constritivas sobre os imóveis perduram há cerca de 06 (seis)
anos, inexistindo demonstração acerca da deterioração dos bens a autorizar o cerceamento
ao seu direito de propriedade. Sustenta, outrossim, a ausência de fumus commissi delic-
ti a amparar a providência, ao argumento de que a prova dos delitos antecedentes à lava-
gem de ativos, utilizada na ação penal originária, foi considerada ilícita em decisão do Eg.
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Em contrarrazões (mov. 99.1-TJ), por sua vez, o órgão ministe-
rial oficiante em primeira instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos
apelos, pontuando a existência de concretos elementos de provas acerca da deterioração,
depreciação e dificuldade para manutenção dos imóveis referidos.

Saneadas todas as diligências processuais pendentes e dirimida a
competência para julgamento dos autos, vieram estes com vistas a esta Procuradoria de
Justiça Criminal para emissão de pronunciamento de mérito.

É, por brevidade, o relatório do essencial.
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2. Mérito:

Impõe-se o conhecimento dos recursos de apelação interpos-
tos, porquanto tempestivos, encontrando-se presentes os demais pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade necessários à superação do juízo de prelibação.

A este respeito, conveniente frisar que a pretensão defensiva de
fixação de honorários advocatícios em favor da n. causídica dativa que arrazoou o recur-
so de ABIB MIGUEL encontra-se prejudicada, visto que já examinada e deferida no
bojo do r. despacho de mov. 34.1-TJ dos autos.

No mérito, por sua vez, os apelos não comportam o almejado
provimento, vez que não se divisa, prima facie, nenhuma ilegalidade na medida de alienação
antecipada ora combatida, apta a justificar sua intentada cassação.

Segundo dispõe o artigo 4.º, § 1.º, da Lei n.º 9.613/1998, “Proce-
der-se-á à 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”. Trata-se, como se vê, de provimento cautelar patrimonial atrelado
a bens penalmente constritos, passível de decretação com o fito de assegurar a eficácia dos
efeitos secundários genéricos (de índole econômica) da sentença criminal condenatória, es-
tampados nos incisos I e II, do artigo 91, do Código Penal, a saber, o ressarcimento do dano
causado por intermédio da infração penal e o confisco penal de instrumentos, produtos e proveitos do crime.

A determinação da medida em comento, assim, na forma da le-
gislação processual penal vigente – geral3 e específica –, encontra-se condicionada ao im-
plemento de pressupostos que denotem para o risco de diminuição do valor econômico

3 Nesse sentido, dispõe o artigo 144-A do Código de Processo Penal que “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”.
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dos bens acautelados perante o Juízo criminal, fundamento este que é reforçado pela
intelecção do artigo 4.º-A, caput, da Lei de Lavagem de Capitais.4

Trata-se, pois, de providência relevante e vantajosa tanto ao Es-
tado, destinatário do confisco dos bens constritos e do ressarcimento do dano, nos casos
em que vitimado pelo crime, quanto à parte imputada, na eventualidade de resultar inocen-
tada e, por conseguinte, reavê-los. É dizer, sob qualquer aspecto que se tenha em conta, afi-
gura-se legítimo, senão inexorável, o interesse na preservação da relevância econômica
e rentabilidade dos bens submetidos a medidas assecuratórias de natureza penal –
e a toda sorte de intempéries correlatas à delonga da atividade persecutória – , pelo
que, de acordo com a doutrina especializada, “entende-se, assim, que não apenas os bens sujeitos à
deterioração imediata devem ser alienados, mas todos aqueles que correm o risco evidente de perderem sua
relevância patrimonial”.5

Daí que ao Juízo criminal, em tais hipóteses, é autorizado proce-
der à venda antecipada dos bens assegurados (móveis ou imóveis) mediante leilão, tudo
com a (legítima) finalidade de evitar sua deterioração ou depreciação.

No específico caso dos autos, verifica-se que, deflagrada a ativi-
dade persecutória na origem e fazendo-se presentes os requisitos legais à medida, decretou
o Magistrado singular, em 21/11/2014, a requerimento do Ministério Público, o sequestro
dos bens imóveis relacionados  às  práticas  delitivas  de  lavagem de ativos denunciadas
(mov. 11.1 dos autos incidentais sob n.º 0025456-04.2014.8.16.0013). A providência caute-
lar, como se constata, foi mantida incólume pela Eg. Corte de Justiça no julgamento do re-
curso de apelação autuado sob a mesma numeração.6

4 Art. 4º-A. A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que
será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.
5 DE OLIVEIRA, Marcelo Ribeiro. Provimentos cautelares patrimoniais em lavagem de ativos. In: DE CARLI, Carla
Veríssimo (org.).  Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p.
670.
6 Mov. 638.1 daquele feito de origem.
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Com o desenrolar da persecução, evidenciado o risco de desva-
lorização dos bens, postulou o órgão ministerial oficiante em primeira instância a alienação
antecipada de 56 (cinquenta e seis) bens constritos, requerimento este que, após a perfecti-
bilização do contraditório processual, restou  parcialmente acolhido em relação, tão so-
mente, a 11 (onze) imóveis alocados no Estado de Goiás, a saber:

(i) imóvel com matrícula n.º 183, do Cartório de Registro de Imó-
veis de Água Fria de Goiás/GO, denominado Fazenda Chaves/
Janguito, em nome de EDIVAN BATAGLIN (mov. 35.1 dos au-
tos de origem – item 4.30 da denúncia);

(ii) imóvel de matrícula n.º 3.482, do Cartório de Registro de Imó-
veis de São João D’Aliança/GO, registrado em nome de EDUAR-
DO ABIB,  LUCIANA ABIB e ISABEL MIGUEL (mov. 34.2
do feito de origem – item 4.31 da denúncia);

(iii) imóvel de matrícula n.º 3.483, do Cartório de Registro de Imó-
veis de São João D’Aliança/GO, registrado em nome de EDUAR-
DO ABIB,  LUCIANA ABIB e ISABEL MIGUEL (mov. 34.1
dos autos de origem – item 4.32 da exordial);

(iv) imóvel de matrícula n.º 3.484, do Cartório de Registro de Imó-
veis de São João D’Aliança/GO, registrado em nome de EDUAR-
DO ABIB,  LUCIANA ABIB e ISABEL MIGUEL (mov. 34.3
dos autos originários – item 4.33 da denúncia);

(v) imóvel de matrícula n.º 3.485, do Cartório de Registro de Imó-
veis de São João D’Aliança/GO, registrado em nome de EDUAR-
DO ABIB,  LUCIANA ABIB e ISABEL MIGUEL (mov. 34.4
do feito de origem – item 4.33 da peça acusatória);

(vi) imóvel de matrícula n.º 278, do Serviço de Registro Públicos e
Tabelionatos de São João D’Aliança/GO, registrado em nome de
EDUARDO,  LUCIANA  ABIB e  ISABEL  MIGUEL (mov.
33.1 do feito de origem – item 4.36 da exordial);
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(vii) imóvel de matrícula n.º 1.919, do Serviço de Registros Públi-
cos e Tabelionatos de São João D’Aliança/GO, denominado Fa-
zendinha, adquirido por  ABIB MIGUEL (mov. 429.1 dos autos
de sequestro – itens 6.1 e 7.1 da denúncia);

(viii) imóvel de matrícula n.º 2.754, do Serviço de Registros Públi-
cos e Tabelionatos de São João D’Aliança/GO, denominado Fa-
zenda  Fazendinha  ou  Polônia,  adquirido  por  ABIB MIGUEL
(mov. 431.1 dos autos de sequestro – itens 6.1 e 7.1 da exordial);

(ix) imóvel de matrícula n.º 2.784, do Serviço de Registros Públi-
cos e Tabelionatos de São João D’Aliança/GO, denominado Fa-
zenda  Santa  Isabel,  registrada  em  nome  de  ABIB  MIGUEL
(mov. 431.1, p. 23, dos autos de sequestro – itens 6.1 e 7.1 da de-
núncia);

(x) imóvel de matrícula n.º 2.313, do Serviço de Registros Públicos
e Tabelionatos de São João D’Aliança/GO, denominado Fazenda
Isabel, registrado em nome de  ABIB MIGUEL (mov. 33.5 dos
autos de origem – item 7.1 da peça acusatória);

(xi) imóvel de matrícula n.º 282, do Serviço de Registros Públicos
e Tabelionatos de São João D’Aliança/GO, registrado em nome
de ABIB MIGUEL (mov. 33.6 do feito originário – item 3.2 da
denúncia).

Contra tal decisão insurgiram-se, tão apenas, como visto, os im-
putados ABIB MIGUEL e EDVIAN BATAGLIN, aventando o não preenchimento dos
requisitos legais autorizadores da medida excepcional autorizada, especialmente o fumus co-
missi delicti e o risco de deterioração dos bens à vista do decurso do tempo entre o requeri -
mento ministerial e o deferimento da providência. 

Nada obstante, da análise da r. decisão vergastada não se vis-
lumbram ilegalidade ou teratologia a autorizarem a cassação da venda antecipada de de-
cretada, lastreando-se a medida cautelar, muito ao contrário, na  imprescindibilidade de
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assegurar-se a conservação do valor econômico e rentabilidade dos bens constritos,
não apenas pela ameaça (e efetivação) de invasões nas glebas, como pelo perigo con-
creto de que se tornem as terras improdutivas e defasadas.

Em primeira  ordem,  diversamente do que pretenderam fazer
crer as defesas, é de se ter em conta que o fumus comissi delicti desponta como inequí-
voco nos autos – sobejamente robustecido, aliás, a partir da prolação de minudente e bem
fundamentada sentença condenatória contra os imputados (mov. 1867 dos autos de ação
penal), no bojo da qual foi, inclusive, determinado o perdimento de todos os bens imó-
veis objeto de sequestro na origem, a título de confisco.

Como já anotado em outros pronunciamentos ministeriais exa-
rados no âmbito da assim chamada “Operação Argonautas”, o caso dos autos desborda
completamente da singeleza. Nesse particular, necessário rememorar que a peça acusatória
descreve – e isto restou satisfatoriamente demonstrado ao longo da persecução penal –,
logo no item 1, que ABIB MIGUEL é tido como líder e principal beneficiário de um es-
quema de dilapidação do erário mediante incontáveis peculatos em detrimento dos cofres
públicos da Assembleia Legislativa do Paraná, que provocaram prejuízos na ordem de, pelo
menos, R$ 216.842.327,53 (duzentos e dezesseis milhões, oitocentos quarenta e dois mil,
trezentos vinte e sete reais, cinquenta e três centavos).

No item 2, a denúncia prossegue narrando que a organização
criminosa comandada por ABIB MIGUEL, a fim de usufruir dessa milionária quantia
de dinheiro desviado dos cofres públicos, passou a praticar diversas modalidades de la-
vagem, principalmente mediante aquisição de imóveis e de sua posterior exploração,
especialmente usando nomes de terceiras pessoas, também integrantes do grupo delitivo,
todos familiares e/ou pessoas de sua mais alta confiança.

Por meio de tais atos  de lavagem,  descritos nos itens 3 a 9 da
exordial, lograram os acusados escamotear a real procedência dos numerários empregados
nas transações  imobiliárias, oriundos inequivocamente dos reiterados peculatos que leva-
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ram a efeito, viabilizando a conversão inicial de tais ativos em bens imóveis (de aparência
lícita)  e, posteriormente, sua reconversão em numerário reciclado  e de livre fruição pelo
grupo – atividade esta que, aliás, revelou-se absolutamente rentável, gerando lucros expo-
nenciais cada vez mais distantes de sua origem maculada.

Mediante tais  transações, logrou o grupamento criminoso, por
anos a fio, conferir ares de licitude ao montante milionário surrupiado dos cofres públicos
– incorporado ao patrimônio de ABIB MIGUEL –, porquanto as negociações se davam,
em sua maioria, ao menos em aparência, em nome de pessoas (que a tudo aderiram) des-
vinculadas dos crimes antecedentes de desvios de verbas públicas.

Ao revés do que almejam fazer crer as defesas, do vasto arca-
bouço probatório indiciário que instrui a ação penal originária é possível auferir uma gran-
de quantidade de elementos objetivos que, primo ictu oculi, confere suporte idôneo
às imputações delitivas, notadamente provas de natureza testemunhal, documental e
cautelar irrepetível, a exemplo de levantamento do sigilo bancário, fiscal e telefônico dos
envolvidos, inclusive por meio de interceptações das conversações.

Tudo a conferir justa causa à atividade persecutória pessoal e
patrimonial desenvolvida em face dos acusados na esfera penal, edificada, justamente, no
fumus comiss delicti (prova da materialidade e indícios bastantes de autoria) que igualmente
ampara a providência cautelar ora sob discussão, amplamente robustecido, reafirme-se, di-
ante da condenação dos imputados pelas infrações penais atribuídas.

É assaz sintomático, a propósito – e isto não se pode deixar de
destacar –, que os demais proprietários formais dos imóveis (à exceção de EDIVAN
BATAGLIN) não tenham manifestado insurgência contra a medida cautelar deter-
minada, mas apenas o imputado ABIB MIGUEL.  Tal circunstância, em verdade, so-
mente se presta a reforçar a conclusão ministerial de que o conglomerado imobiliário alvo
da denúncia (e das medidas assecuratórias) efetivamente pertence, de fato, àquele apontado
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como artífice  do  esquema  criminoso,  consubstanciando  os  registros  e  explorações  em
nome de terceiros verdadeiros atos de lavagem de dinheiro.

Ainda a respeito da justa causa atribuída às imputações tecidas,
não prospera a argumentação de EDIVAN BATAGLIN ao invocar suposta nulidade dos
elementos probatórios que instruem a persecução originária, supostamente derivados da in-
titulada “Operação Ectoplasma”, sob a alegação de que já reconhecidos como ilícitos pela
Eg. Corte de Justiça paranaense em sede embargos de nulidade.

Neste ponto, como se vê, repisa a defesa técnica a ordem de
argumentação já expendida no bojo do recurso de apelação manejado em face do
decreto condenatório (autos n.º 0014165-70.2015.8.16.0013), referindo-se à decretação da
nulidade do ato investigatório de busca e apreensão ocorrido perante a Assembleia Legisla-
tiva  do  Estado  do  Paraná,  reconhecida  no  âmbito  das  ações  penais  sob  n.º  0006762-
26.2010.8.16.0013 (2010.7132-4) e 0021415-33.2010.8.16.0013 (2010.22187-3), destinadas a
apurar os crimes antecedentes (peculatos-desvio).

Consoante já exaustivamente fundamentado naquele feito crimi-
nal, todavia, tais arguições não reúnem condições de prosperar, na medida em que (i) a nu-
lidade que se pretende estender à presente persecução não se encontra reconhecida e as-
sentada em definitivo, visto (ii) estar-se diante, aqui, de vertente persecutória apartada, au-
tônoma e não conexa (atinente a práticas de lavagem). Justamente por tal razão, aliás, (iii)
nenhum elemento oriundo da busca tachada de ilícita foi utilizado pelo Juízo sentenciante,
tratando-se a “Operação Argonautas”, em verdade, de (iv) feito lastreado em fontes proba-
tórias independentes e, sob qualquer ótica, de (v) descoberta inevitável de fatos delituosos,
pelos meios normais de investigação.

Tais aspectos processuais e probatórios, insista-se, já foram am-
plamente analisados e revolvidos por este órgão ministerial no bojo do pronunciamento de
mérito recentemente lavrado no recurso de apelação principal (mov. 420.1-TJ, p. 24/40), de
forma que, por brevidade, remete-se à argumentação lá expendida.
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Por ora, resta apenas repisar e assentar que, a despeito da insis-
tência defensiva em atrelar as vertentes investigatórias desenvolvidas na origem, ob-
jetivando  alastramento  da  nulidade  aventada  no  bojo  de  procedimento  distinto,
apartado e não conexo (sequer imbuída de definitividade), inexiste qualquer vincu-
lação entre o presente feito e as diligências de busca tachadas de ilícitas, tampouco
lastreou-se a r. sentença condenatória em elementos obtidos na referida diligência,
não se verificando, destarte, qualquer nexo causal entre a prova supostamente ma-
culada e as demais provas carreadas ao presente de origem.

Ou seja, sob qualquer prisma que se conceba o caso dos autos,
conclui-se preenchido o fumus comissi deliciti autorizador do provimento cautelar ora vergas-
tado (alienação antecipada), não se tratando de imputações infundadas, temerárias ou las-
treadas em elementos de prova ilícitos. Não por outra razão, vale reiterar, já foram os impu-
tados condenados a sobejas penas privativas de liberdade em primeiro grau de jurisdição,
bem assim foi a medida assecuratória penal de sequestro (que respalda a presente ven-
da antecipada) mantida incólume pela Eg. Corte de Justiça, já havendo, ademais, decreta-
ção de perdimento do bens em favor do Estado.

Da mesma forma, em relação ao periculum in mora,  faz-se
plenamente evidenciado nos autos o risco concreto de depreciação econômica dos
imóveis constritos, abalizando a alienação antecipada e o depósito do valor em juízo.

Nesse sentido, conquanto se trate de providência pleiteada pelo
Ministério Público no ano de 2015, há de se ter em máxima conta que o trâmite proces-
sual moroso atendeu às próprias pretensões defensivas,  reclamando-se a intimação
pessoal dos requeridos para perfectibilização do contraditório processual.

De toda sorte, ainda assim, cabe reconhecer que o decurso do
tempo e o desenrolar da persecução (com desfecho condenatório), na específica hi-
pótese dos autos, não infirmaram a fundamentação que abaliza a alienação anteci-
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pada dos imóveis, lastreada no legítimo interesse – estatal e dos próprios imputa-
dos – de obstar o esbulho e a improdutividade das glebas constritas. Na verdade, o
transcurso do tempo vem reforçando a necessidade da medida.

Não cabe vingar, a este propósito, a argumentação de que bens
imóveis, por sua natureza e durabilidade, não estariam submetidos a perigo de aviltamento.
Reputa-se equivocado, na realidade, permissa venia, partir do pressuposto indiscri-
minado de que tais bens (fazendas, na hipótese dos autos), via de regra, somente
comportariam valorização imobiliária ao longo do tempo, porquanto bens de nature-
za imóvel não estão isentos de perecimento, seja por invasões, seja por má conser-
vação e inércia, aptas a tornarem as terras improdutivas.

A este respeito, discorrendo sobre o instituo da alienação ante-
cipada na Lei de Lavagem de Capitais, preleciona a doutrina especializada que:

“(…) a situação dos imóveis também não é diferente, ao contrário do que a
sua durabilidade pode sugerir: sem a sua utilização, além dos preju-
ízos à conservação do bem, ele se torna suscetível a invasões
(em uma fazenda em local ermo, não é difícil visualizar essa
possibilidade concreta), bem como se torna fonte de encar-
gos como condomínio, ou de prejuízo ao fisco, seja a título
de ITR ou de IPTU, conforme o caso.”7

Nesse sentido, ainda que se esteja diante de bens duráveis por
essência, a constrição cautelar penal de imóveis não é excepcionada do perigo de defasa-
gem e perecimento que autoriza o implemento da alienação antecipada, a todos os sujei-
tos processuais interessando que as glebas sejam mantidas conservadas como áreas
agricultáveis e produtivas, assegurando-se, por conseguinte, o seu valor econômico,
seja para fins de confisco/indenização processual, seja para eventual restituição do numerá-
rio aos acusados em caso de absolvição.

7 DE OLIVEIRA, Marcelo Ribeiro. Provimentos cautelares patrimoniais em lavagem de ativos. In: DE CARLI, Carla
Veríssimo (org.).  Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2013. p.
670.
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Nesse ponto, não fragilizam a higidez da medida objurgada as
alegações defensivas de EDIVAN BATAGLIN com vistas a obstar a expropriação estatal
antecipada do bens, no sentido de que os imóveis vem sendo adequadamente adminis-
trados e explorados ao longo dos anos, sem indicativos de depreciação.

A despeito do manifesto contrassenso de tal linha de argumen-
tação, porquanto se trata de bens há muito retirados (ainda que cautelarmente) do âmbito
de propriedade dos acusados por meio do sequestro judicialmente decretado – não sendo
razoável presumir que os réus teriam despendido recursos na manutenção de terras não
mais sob suas alçadas e, inclusive, já confiscadas como efeito da sentença penal condenató-
ria exarada –, é interessante perceber  não demonstrou o apelante nenhum interesse
mínimo em comprovar tais alegações.

Limitou-se,  ao  reverso,  a  externalizar  argumentação  mera-
mente retórica e desamparada, intentando fazer crer que o fundamento da expropriação
antecipada (qual seja, o risco de perecimento) não subsiste por se tratar de terras suposta-
mente produtivas e imaculadas, sem carrear aos autos quaisquer elementos de provas
aptos a respaldarem o quanto alegado – conquanto lhe fosse plenamente viável e espe-
rado fazê-lo, mediante juntada aos autos de prova documental que somente à defesa era
factível, a exemplo de cópias de declarações de renda contemplando investimentos e
movimentações nas propriedades, notas de produtor rural, dentre outras.

Na realidade, o comedido exame dos autos, cotejadas suas espe-
cificidades, induz à conclusão de que as terras, de fato, encontram-se em franca dete-
rioração e abandono, evidenciando-se risco concreto de inutilização – ou significativa
redução – do resultado processual de índole extrapenal (confisco e indenização), se
não alienadas imediatamente, com vistas à garantia de seu valor econômico.

Convergem para esta conclusão, aliás, justamente, as pondera-
ções ministeriais alinhavadas para fundamentar o pleito inicial – encampadas pela r. decisão
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objurgada, como visto –, dando conta de notícias de invasão das terras por movimen-
tos sociais, ensejando turbação e esbulho das glebas. Tal informação, em verdade, foi
admitida pelos próprios recorrentes no bojo de seus interrogatórios judiciais, sendo igual-
mente inferida de outros indicativos, tudo devidamente esmiuçado pelo órgão ministerial
oficiante em primeira instância em sede de contrarrazões:

“Quando da formulação do pedido inicial, o Ministério Público já apontara que a aliena-
ção antecipada dos imóveis rurais  eram especialmente pertinente.  Naquela oportunidade
pontuamos que esta espécie de imóvel, mais até que os imóveis urbanos, necessita de cuida-
dos constantes para que não perca seu valor. Adubação, irrigação, controle de pragas, roça-
da da mata, rotação de culturas, manutenção de curvas de níveis, dentre outros, são cuida-
dos básicos essenciais para que a terra que é utilizada em agronegócios vultuosos não perca
sua fertilidade e, consequentemente, seu valor.

Pontuamos que dadas as circunstâncias do caso, dificilmente esses cuidados continuariam a
ser adotados. Também em decorrência destas circunstâncias, e como os contratos de arrenda-
mentos são feitos para períodos longos, afirmamos que seria improvável que as fazendas se-
jam novamente arrendadas. Encerrados aqueles contratos de arrendamento, não foram eles
renovados. 

A dificuldade da manutenção dos bens foi confirmada pelo próprio re-
corrente ABIB MIGUEL, sendo que ao ser interrogado afirmou que
(movimento  1.429.4  dos  autos  nº  0014165-70.2015.8.16.0013,  aos  38:30
minutos):
‘Juíza: O senhor ia uma vez por mês buscar dinheiro em Brasília? 
Abib Miguel: Ia, buscava, ia sim, ia busca o dinheiro. Eu ia buscar pra pagar minhas
contas, pra manter, pra pagar meus compromissos, pra pagar o Banco do Brasil, o trata-
mento da minha mulher, toda a despesa da minha casa, toda… a despesa…, como agora
eu não tenho recurso pra pagar, porque esse arresto não tem as características de uma falên -
cia, então os coitados dos condôminos, que são dos apartamentos onde nós temos, eles tem
que pagar o meu condomínio, eles tão fazendo rateio. Tinha que haver aí uma…, na mi-
nha opinião… tinha que haver uma…, alguma coisa dentro da lei que dissesse: 'bom o
Estado arrestou, mas nós temos que pagar as obrigações dos imóveis, pagar o condomínio,
pra não recair sobre os outros’. Então eu to passando vergonha em todo o lu-
gar onde eu tenho uma propriedade, desde que bloquearam todas as
contas, eu não posso receber nada. Esse é o…’ 
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Os imóveis rurais foram invadidos por movimentos sociais, conforme
noticiado no movimento 125.1 dos autos nº 0025454-34.2014.8.16.0013 e
relatado por ABIB MIGUEL quando interrogado: 
‘Juíza: então o senhor arrendou pra pagar a sua dívida do banco do brasil? Abib Miguel:
e por causa disso foi invadida minha fazenda e na sequência foi invadi-
da outra, têm 400 famílias em cima de um patrimônio de 250 milhões.
Que é o que elas valem.’

No mesmo sentido foi o depoimento de EDIVAN BATAGLIN: 
‘Promotor: Os sem terra já deram um fim então? 
Edivan Bataglin:  Isso e pelo que se comenta pelos boatos que chegam é
que estão carregando para todo lado. E máquina eu só fui saber do uso
dela por um motorista de caminhão, que foi lá na minha casa e disse
“estão usando as suas máquinas em tal e tal lugar”. Mas desde que
houve a invasão eu nunca mais pus os meus pés na fazenda Isabel. Ja-
mais eu fui lá dentro e jamais coloquei pessoas lá dentro.’

O fato aventado pelo recorrente ABIB MIGUEL de que haveria ordem de reintegração de
posse no estado de Goiás e isto seria suficiente para se evitar o perecimento da terra é, com a
devida venia, ingênuo e, em verdade, pouco influencia na presente questão. 
As áreas em tela são gigantescas e demandam cuidados constantes. Esta questão não se al-
tera face a presença ou não invasores.
Há no estado de Goias diversos movimentos que se dedicam à invasão de terras. A exis-
tência de ordem de reintegração de terras em relação a um deles, não
impede que as terras sejam novamente invadidas por outros movimen-
tos, ou mesmo pelo mesmo movimento novamente.
O que interessa, no presente caso, é a possibilidade de deterioração da
área, com prejuízos tanto para os recorrentes, quanto para o erário pa-
ranaense. Esta possibilidade é real e palpável.

A melhor solução na presente hipótese é realmente insistir-se na alienação antecipada dos
bens, solução prevista em lei justamente para situações como a presente. Este é, na verdade,
o novo paradigma de atuação, quando se percebe que o próprio Conselho Nacional de Justi -
ça, através da Recomendação nº 30, recomenda aos magistrados com competência criminal
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que ‘ordenem, em cada caso e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem
apreendido para preservar-lhe o respectivo valor (...)’.”8

Portanto, a probabilidade, senão a certeza, é de que os imóveis
estejam sofrendo grave depreciação em seu valor. Como é cediço, terras rurais mal conser-
vadas, que não recebem tratamento e gerenciamento constante e adequado, padecem de al-
teração gradativa de seu status. O potencial agricultável ou de exploração pecuária vai so-
frendo com o tempo, com a invasão de pragas, deterioração da conservação de solo e a fal-
ta de manutenção das benfeitorias (como cercas, casas, barracões, currais, etc). Por óbvio,
com tal quadro se instalando com o passar dos anos, as terras não sofrem elevação de seu
valor, mas inevitável redução.

Insista-se que as declarações do apelantes no curso da ação pe-
nal, aliadas à completa ausência de provas de que estejam explorando economicamente as
terras – e, assim, conservando-as do modo adequado –, é conducente à conclusão de que
não só o risco de invasões é sempre relevante, como a desvalorização, decorrente da falta
de investimentos e da própria deterioração natural, é praticamente certa.

Nessa perspectiva, a despeito do moroso desenrolar do procedi-
mento de origem (em atenção aos próprios anseios defensivos, insista-se), há de se concluir
que o simples decurso do tempo, na espécie, não elidiu a demonstração do perigo
concreto de desvalorização econômica e perecimento dos bens, inexistindo alternati-
va para a preservação efetiva dos imóveis senão a venda antecipada, assegurando-se seus
valores – o que a todos os sujeitos processuais interessa, além da sociedade, que deposita
expectativa no resultado útil da prestação jurisdicional exarada.

A providência ora vergastada, na realidade, para além de legal-
mente amparada,  não é capaz de ensejar nenhum prejuízo aos acusados (proprietá-
rios formais dos imóveis), na medida em que o valor angariado com o leilão dos bens de-
verá permanecer depositado à disposição do Juízo criminal até o cabo da persecução e, na

8 Mov. 99.1-TJ, p. 04/06, g.n.
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forma do artigo 4.º-A, § 5.º, da Lei n.º 9.613/98, “após o trânsito em julgado da sentença proferida
na ação penal, será: (…) II - em caso de sentença absolutória extintiva de punibilidade,
colocado à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração
da conta judicial”.

Daí  por  que  não se  divisam ilegalidades  na  determinação  da
venda antecipada dos bens, provimento este que, em verdade, reflete a própria  posição
institucional do Ministério Público na atividade persecutória (pessoal e patrimonial) em
crimes deste jaez, como se depreende de estudo específico sobre o tema:

“(…) Entre todas as alternativas que podem ser adotadas pelo Ministério
Público Federal quando do momento da administração provisória,  aquela
que melhor atende ao interesse da sociedade e ao do réu em
manter o valor econômico dos bens apreendidos é, inegavel-
mente, a alienação provisória.

A sua preferência decorre da necessidade de se evitar que o Estado dê causa à
depreciação do bem apreendido, ocasionada pela costumeira demora na solução
definitiva do caso, aliada à ausência (quase generalizada) de locais adequados
para acondicionamento de bens apreendidos e à dificuldade de se encontrar ad-
ministradores ou depositários que zelem com o esperado cuidado do bem. 

De fato,  o fator tempo trata de desvalorizar a maioria dos
bens e a sua custódia pelo Estado, quase sempre, gera cus-
tos expressivos. Com o tempo, a res apreendida perde valor
para a Justiça Penal e para o proprietário, tornando-se inser-
vível ou altamente depreciada, se considerarmos os seus pos-
síveis destinos: o confisco definitivo ou a restituição. 

O instituto da alienação antecipada de bens apreendidos tem por objetivo con-
verter em pecúnia bens móveis ou imóveis que estejam sujeitos a qualquer nível
de depreciação de valor pelo transcurso do tempo do processo penal ou quando
houver dificuldade dos órgãos estatais em sua manutenção. 
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Assim, razoável e proporcional, para o Estado e para o réu, a
utilização do instituto da alienação antecipada, tudo em face
da necessidade de preservar os valores correspondentes ao
bem constrito, naturalmente sujeito à depreciação, desvalori-
zação  ou  descaracterização pelo  tempo,  pelo  desuso,  pela
defasagem ou pelo simples envelhecimento inevitável.”9

A r. decisão vergastada, na forma em que fundamentada e con-
sideradas as especificidades do caso concreto, coaduna plenamente com o entendimento
jurisprudencial sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  DE  LAVAGEM  DE  CAPI-
TAIS.  ‘OPERAÇÃO ICEBERG’  DEFLAGRADA PELA POLÍ-
CIA FEDERAL. APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RESTITUIÇÃO  DO  BEM  AO  PROPRIETÁRIO  MEDIANTE
TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXIS-
TÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA ORIGEM ILÍCITA
DO BEM. ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO E DESVALO-
RIZAÇÃO  DO  AUTOMÓVEL.  ALIENAÇÃO  ANTECIPA-
DA.  POSSIBILIDADE.  ART.  4º,  §  1º,  DA  LEI  9.613/1998
(COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.683/2012). RECURSO
PROVIDO. 1. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal,
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas
não poderão ser restituídas  enquanto interessarem ao processo.  2.
Esse interesse se dá tanto se o bem apreendido, de algum modo, ser-
vir para a elucidação do crime ou de sua autoria, como para assegurar
eventual reparação do dano, em caso de condenação, ou quando foi
obtido em razão da prática de crime. 3. Havendo indícios suficientes
de que o veículo apreendido é produto de atividade criminosa, tendo,
posteriormente, o seu proprietário sido denunciado pelo crime de la-
vagem de dinheiro,  mostra-se inviável  a sua restituição,  ainda que
mediante termo de fiel depositário, porquanto revela-se de todo in-

9 BRASIL,  Ministério  Público  Federal;  Câmaras  de  Coordenação  e  Revisão.  Roteiro  de  atuação:  persecução
patrimonial  e  administração  de  bens.  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  Criminal,  e  5ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão,  Combate  à  corrupção.  Brasília:  MPF,  2017.  p.  227/228.  g.n.  Disponível  em:
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Escola_Superior/Biblioteca/Biblioteca_Virtual/Livros_Digitais/
MPF%203249_Roteiro_Persecucao_Patrimonial_1.pdf>.
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congruente devolver o produto do crime ao suposto criminoso. 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 Crimi-
nal, 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,  Rel.  Ministro  Marco Aurélio  Bellizze,  Quinta
Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012, g.n.)

Dessa compreensão não destoa, ainda, o entendimento firmado
sobre a temática pelos demais Tribunais pátrios em casos análogos, igualmente perfilhado
pela Eg. Corte de Justiça do Estado do Paraná, a saber:

“APELAÇÃO CRIME. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍ-
CULO APREENDIDO INDEFERIDA. RECURSO DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO PARANÁ.  PLEITO DE REFORMA.  EXIS-
TÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA ORIGEM ILÍCITA
DO BEM. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RISCO DE DE-
TERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DO BEM APREENDI-
DO. VEÍCULO RECOLHIDO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS.
POSSIBILIDADE.  ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCU-
LO  QUE  VISA  A  PROTEÇÃO  DO  VALOR  DO  BEM
APREENDIDO,  EM  FAVOR  TANTO  DOS  ACUSADOS,
QUANTO  DA  UNIÃO.  OBSERVÂNCIA,  NO  CASO,  DO
ART. 144-A DO CPP, ART. 4º-A, CAPUT, ART. 4º-A, II, ‘a’ e
ART. 4º, § 1º, TODOS DA LEI 9.613-1998. RECOMENDAÇÃO
30/2010 DO CNJ E RECOMENDAÇÃO 23 DE 03/02/2014 DO
CNMP.  RECURSO CONHECIDO  E PROVIDO,  COM FIXA-
ÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  À  DEFENSORA
DATIVA DOS APELADOS.”
(TJPR - 3ª C.Criminal - 0000272-40.2019.8.16.0120 - Nova Fátima -
Rel.:  Desembargador Eugênio Achille Grandinetti  -  J.  25.05.2020,
g.n.)

“PROCESSO  PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  OPERAÇÃO  OCEANO
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BRANCO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO TRANS-
NACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALI-
ENAÇÃO  ANTECIPADA  DE  VEÍCULOS.  OMISSÕES  NÃO
CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.  (...) 3.  Fi-
cou explicitado no acórdão embargado que a alienação anteci-
pada encontra previsão no artigo 144-A do CPP, como forma de
preservação do valor dos bens sempre que sujeitos a qualquer
grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificul-
dades para sua manutenção. O produto da alienação fica depo-
sitado em conta vinculada ao Juízo até a decisão final do pro-
cesso, consoante dispõe o § 3º do mesmo dispositivo legal, de
sorte que não há que se falar em violação aos direitos e garanti-
as constitucionais da propriedade, da ampla defesa, do devido
processo legal e da presunção de não culpabilidade. (...).”
(TRF4 5023962-85.2018.4.04.0000, Sétima Turma, Relatora CLÁU-
DIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 17/10/2018,
g.n.)

“PROCESSUAL  PENAL.  OPERAÇÃO  PAVLOVA.  CRIMES
CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO.  LAVAGEM  DE  DI-
NHEIRO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IN-
VESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. NULIDADE POR DECI-
SÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. INTERESSE DO PROCESSO NO BEM. ART.
118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORIGEM LÍCITA
NÃO COMPROVADA. ALIENAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBI-
LIDADE. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOS-
SIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.  (…)  3.  A alie-
nação antecipada de bens encontra previsão legal do artigo 144-
A do Código de Processo Penal. Estando os bens sujeitos à de-
preciação, desvalorização ou descaracterização pelo tempo, de-
suso, defasagem ou simples envelhecimento, justifica-se a sua
venda antecipada, medida necessária e adequada ao caso con-
creto. 4. Não se mostra razoável a devolução de um possível produ-
to de atividade criminosa ao suposto criminoso, ainda que como fiel
depositário. 5. Desprovimento do apelo.”
(TRF4, ACR 5048327-54.2015.4.04.7100, OITAVA TURMA, Rela-
tor CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado
aos autos em 17/07/2019, g.n.) 
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“DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE IMÓ-
VEL  SEQUESTRADO.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  ALIE-
NAÇÃO ANTECIPADA DE BEM (ART. 4º E PARÁGRAFO
1º DA LEI 9.613/98).  Havendo indícios suficientes de que o
bem é produto de crime de lavagem de dinheiro e estando ele
sujeito a qualquer grau de deterioração ou depreciação, cabível
decretação de medida assecuratória e alienação antecipada. A
determinação de perdimento de imóvel específico, fruto do crime de
lavagem de dinheiro, inviabiliza sua substituição.”
(TRF4, AG 5018497-71.2013.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator
LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 10/10/2013, g.n.) 

“MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONTRABANDO.  LAVA-
GEM  DE  VALORES.  ALIENAÇÃO  ANTECIPADA  DE
BENS.  LEILÃO.  INTIMAÇÃO.  ILEGALIDADE  AFASTADA.
PRELIMINAR  REJEITADA.  SEGURANÇA  DENEGADA  1.
Preliminar  de não conhecimento do feito por  inadequação da via
eleita afastada. Questão já apreciada por esta Primeira Seção. 2. A ali-
enação antecipada se mostra necessária para impedir o pereci-
mento e a desvalorização dos bens sequestrados e evitar prejuí-
zo para a União em caso de condenação ou ao próprio impe-
trante na hipótese de reversibilidade dos bens. 3. No caso dos
autos  foi  constatada  pela  equipe de profissionais  responsável  pela
contagem, separação e classificação do gado sequestrado nos autos
principais que os referidos bens foram dissipados. 4. O gado faltante
foi  avaliado em R$ 745.560,00 (setecentos e quarenta e cinco mil,
quinhentos e sessenta reais). 5. A dilapidação dos bens sequestra-
dos, a dificuldade de controle e manutenção, a quantidade e o
fato de serem semoventes justificam a alienação. 6. O gerencia-
mento do dinheiro pela instituição bancária não gera nenhum tipo de
transtorno para o Juízo nem prejuízo para as partes. (…) 9. Prelimi-
nar afastada. Agravo regimental prejudicado. Segurança denegada.”
(TRF3 – MS: 1306 MS 2011.03.00.001306-3, Relator: JUIZ CON-
VOCADO  ADENIR  SILVA,  Data  do  Julgamento:  16/06/2011,
PRIMEIRA SEÇÃO, g.n.)
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Daí por que, de tudo quanto examinado, inexiste qualquer má-
cula na r. decisão que deferiu o pleito de alienação antecipada de parte dos imóveis objeto
de  constrição  cautelar  (sequestro)  na  origem,  eis  que  devidamente  fundamentada,  las-
trando-se na existência de fumus comissi delicti e periculum in mora, refletido no risco de depre-
ciação e deterioração dos bens, com vistas a preservar-lhes o valor.

3. Conclusão:

Diante do exposto, define-se esta Procuradoria de Justiça Cri-
minal  pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos por
ABIB MIGUEL e EDIVAN BATAGLIN, mantendo-se incólume, pois, a   medida caute  -  
lar de alienação antecipada nos exatos termos em que determinada na origem.

Curitiba, 17 de setembro de 2020.

Cláudio Rubino Zuan Esteves
       Procurador de Justiça
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