
1 
 

 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL 

CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, DR. MARCELO 

DA COSTA BRETAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Cautelar de Sequestro n. 0500595-06.2019.4.02.5101 

 

 

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA e 

TABAPUÃ INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., devidamente 

qualificados nos anexos instrumentos particulares de procuração (doc. 01), 

por seus advogados que esta subscrevem, nos autos da Medida Cautelar de 

Sequestro em epígrafe, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

expor e ao final requerer o quanto segue. 

 

No último dia 20.03.2019, dentre as diversas 

medidas cautelares autorizadas por Vossa Excelência no contexto da 

denominada “Operação Descontaminação”, foi determinado, a requerimento do 

Ministério Público Federal, o “sequestro/arresto dos bens móveis e imóveis (...) 

com amparo nos artigos 4º da Lei n. 9.613/98 e 125 e seguintes do CPP c/c o 

artigo 4º do Decreto-lei n. 3.240/41” (fls. 4774). 
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Segundo o i. Parquet Federal, a decretação desta 

constrição patrimonial teve por finalidade assegurar o “futuro confisco dos 

objetos, produtos e instrumentos dos crimes, bem como à garantia da reparação 

dos danos materiais e morais causados pelos delitos” (fls. 313). 

 

Nesse sentido, eis que o Peticionário teve bloqueado 

(i) todos os bens e ativos financeiros registrados em seu nome, bem como (ii) 

todos os bens e ativos financeiros registrados nas pessoas jurídicas das quais 

integra o quadro societário, a saber: TABAPUÃ INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA. e TEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS. 

 

O alargado alcance das medidas patrimoniais 

decretadas contra Peticionário se deu, nos dizeres do i. Parquet, “a fim de fazer 

frente aos danos materiais e morais de todos os esquemas ilícitos descritos” (fls. 

315), haja vista que, sob a ótica acusatória, MICHEL TEMER estaria envolvido 

em todos os fatos tidos por ilícitos. 

 

Levada a efeito, então, a r. decisão de Vossa 

Excelência, logrou-se bloquear: (i) via RENAJUD, 03 (três) veículos automotores 

de propriedade do Peticionário (fls. 4835) e 01 (um) veículo automotor de 

propriedade da empresa TABAPUÃ INVESTIMENTOS e PARTICIPAÇÕES LTDA. (fls. 

4832); (ii) via CNIB, imóveis ainda não especificados (fls. 4778/4781) e (iii), 

via BACENJUD, os valores descritos na tabela abaixo (fls. 4885/4887): 
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É bem verdade que, a despeito de todos os bens e 

ativos do Peticionário terem sido constritos, nem mesmo somando-os, logrou-

se alcançar o valor de bloqueio ordenado por este d. Juízo. 

 

Contudo, não menos verdade o é, que a constrição 

integral dos bens e ativos de MICHEL TEMER, à par de qualquer questionamento 

acerca de sua legalidade/ilegalidade, inviabilizou o próprio sustento de sua 

família, tornando-a, por conseguinte, insustentável de ser mantida na 

extensão em que foi decretada por Vossa Excelência. 

 

Isso porque, por mais que se queira resguardar o 

patrimônio do Peticionário de sorte a assegurar, nos dizeres Ministerial, a 

“reparação dos danos materiais e morais causados pelos delitos” (fls. 313), a 

toda evidência que isso não pode ser feito à custa de sua sobrevivência e de 

sua família. 

 

Não por outra razão, aliás, é que (i) o artigo 833, 

inciso IV, do Código de Processo Civil reputa como impenhorável “os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, (...) destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família (...)” e (ii) o parágrafo 2º do artigo 137 do Código de Processo Penal 

assegura a destinação de recursos “para manutenção do indiciado e de sua 

família”. 

 

Forçoso destacar, Excelência, que em decorrência 

da indisponibilidade absoluta dos bens e ativos do Peticionário, somado ao 

fato de não se ter logrado bloquear a integralidade do valor constante na r. 

decisão de fls. 4744/4777, MICHEL TEMER não só se vê impedido de dispor de 

algum bem para prover o seu sustento e de sua família, como todo e qualquer 

valor auferido a partir do dia 20.03.2019 está sujeito a ser bloqueado, ainda 

que percebidos a título de remuneração por serviços prestados ou 

aposentadoria. 
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Fonte pagadora Natureza Valor
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

CNPJ/MF n. 71.584.833/0002-76
aposentadoria R$ 22.415,97

São Paulo Previdência
CNPJ/MF n. 09.041.213/0001-36

aposentadoria R$ 6.540,79

Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS
CNPJ/MF n. 16.727.230/0001-97

aposentadoria R$ 2.099,71

Fonte pagadora Natureza Valor

BR Partners Banco de Investimento S/A
CNPJ/MF n. 13.220.493/0001-17

Locação cj. 251 e 252 
ed. Situado na Av. Brig. Faria Lima - 

São Paulo/SP
R$ 80.000,00

R$ 111.056,47

SUMÁRIO RECEITAS MENSAIS
Michel Miguel Elias Temer Lulia

TABAPUÃ INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

TOTAL GERAL

Bem por isto é que, na esteira da jurisprudência 

nacional1, que veda a indisponibilidade absoluta de todos os bens dos 

acusados, haja vista comprometer as “finanças necessárias à sua mantença e 

de toda a sua família, verdadeiro padecimento por inanição, o que repulsa à boa 

consciência jurídica”2, imperioso que este d. Juízo module o alcance da r. 

decisão de fls. 4744/4777, de sorte a garantir a sua não incidência nos 

futuros valores provenientes das fontes pagadoras3 descritas na tabela abaixo, 

os quais, cumpre destacar, são apresentados sem o destaque do imposto 

devido, isto é, em valores brutos (doc. 02): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportuno se mostra dizer, neste contexto, que a não 

incidência de constrição sobre estes valores, ora requerida, não tem como 

escopo o custeio/manutenção de despesas com luxos e, portanto, supérfluas, 

mas tão somente assegurar que o Peticionário tenha condições de arcar com 

                                                           
1 STJ, AgInt no REsp 1449354/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 13.12.2018; STJ, RESP 1741380, Rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10.09.2018.; STJ, AgInt no AREsp 1090047/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 
DJe 29.11.2017; TRF1, AI 00380651120144010000, Rel. Des. Fed. Hilton Queiroz, Dje 31.01.2018; TRF-1, 4ªT, AI 
0005560-64.2014.4.01.0000, Rel. Des. Henrique Gouveia da Cunha, Dje 26.09.2016; TJ-SP, 16ªCâm. Crim. MS 
2082026-94.2018.8.26.0000, Rel. Des. Osni Pereira, DJe 22.08.2018. 
2 TRF-5, MS 200205000228526, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Pleno, DJ 3.6.2003, p. 748. 
3 Importante registrar que, em razão da grave crise do setor imobiliário, as partes resolveram reduzir o valor da 
locação contratualmente fixado (que era de R$ 106.000,00) para o valor descrito na tabela acima, a despeito de não 
terem procedido a retificação do instrumento contratual. 
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as suas despesas domésticas mensais, conforme ora se comprova serem 

devidas (doc. 02) e são sumarizadas na tabela abaixo: 

 

JANEIRO - 2019 FEVEREIRO - 2019
Michel Miguel Elias Temer Lulia R$ 29.759,42 R$ 51.930,89

TEMER SOCIEDADE DE ADVOGADOS R$ 8.699,82 R$ 28.631,90
TABAPUÃ INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES R$ 49.130,29 R$ 25.380,30

TOTAL GERAL R$ 87.589,53 R$ 105.943,09
MÉDIA DE GASTOS MENSAIS R$ 96.766,31

SUMÁRIO DESPESAS MENSAIS

 
 

Como se vê, não bastasse o presente pleito ter por 

objeto a não constrição de verba de caráter eminentemente alimentar, cujo 

bloqueio afigura-se vedado, mister destacar que o quantum acima fixado se 

limita ao necessário para fazer frente às despesas fixas mensais do 

Peticionário e, ainda, aquelas de natureza extraordinárias, as quais não são 

passíveis de serem arbitradas neste momento, justamente em razão desta 

característica. 

 

Por todo o arrazoado, requer-se à Vossa Excelência, 

com fulcro no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e no parágrafo 

2º do artigo 137 do Código de Processo Penal, seja determinada modulação 

dos efeitos da r. decisão de fls. 4744/4777, de sorte a garantir a sua não 

incidência futura nos valores provenientes das fontes pagadoras descritas na 

tabela acima. 

 

Por fim, considerando a natureza dos documentos 

anexados ao presente pleito, os quais contemplam dados não apenas do 

Peticionário como de seus familiares, cuja publicidade irrestrita pode ensejar 

constrangimento de toda sorte a estes, além de riscos às integridades físicas, 

haja vista ostentarem informações e.g., (i) econômico-financeira; (ii) cadastrais 

perante empresas de telefonia e, ainda, (iii) acerca da rotina da família de 
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MICHEL TEMER, requer seja decretado segredo de justiça em relação aos 

documentos – e somente em relação a estes – que instruem a presente petição, 

com fulcro no artigo 189, incisos I e III do Código de Processo Civil c/c artigo 

3º do Código de Processo Penal, limitando o acesso às partes e seus 

procuradores. 

 

Termos em que,  

Pede deferimento.  

De São Paulo para Rio de Janeiro, 02 de abril de 

2019. 

 

 

 

ÁTILA MACHADO         LUIZ AUGUSTO S. CASTRO       LEONARDO PERET 
OAB/SP 270.981       OAB/SP 273.157          OAB/SP 257.433 
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