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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA 

FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

Autos nº 0500595-06.2019.4.02.5101 

 

 

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA e TABAPUÃ 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., por seus advogados que esta 

subscrevem, nos autos da Medida Cautelar de Sequestro em epígrafe, vêm, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer a reconsideração da 

r. decisão de fls. 5783/5794, pelos motivos abaixo aduzidos. 

  

No último dia 02 de abril os Peticionários pleitearam 

a modulação dos efeitos da r. decisão de fls. 4744/4777, que determinou a 

constrição patrimonial dos investigados, a fim de garantir a não incidência nos 

futuros valores provenientes das seguintes fontes pagadoras: (i) Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo, a título de aposentadoria, no valor de R$ 

22.415,97; (ii) São Paulo Previdência, a título de aposentadoria, no valor de R$ 

6.540,79; (iii) Fundo do Regime Geral da Previdência Social – FRGPS, a título 

de aposentadoria, no valor de R$ 2.099,71 e (iv) BR Partners Banco de 

Investimento S/A, a título de locação de imóvel, no valor de R$ 80.000,00 (fls. 

5470/5609).  
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Em atenção aos argumentos expostos na petição de 

fls. 5470/5609, o i. Parquet Federal se manifestou pelo parcial acolhimento do 

pedido de modulação dos efeitos da decisão constritiva (fls. 5683/5703).  

  

Ato seguinte, este D. Juízo indeferiu “os pedidos de 

desbloqueio e modulação dos efeitos da decisão constritiva”, sob os argumentos 

de que: 

 

“na medida em que, do quadro de despesas relacionadas 

às fls. 5483/5484, verificam-se gastos (...) que demonstra um 

padrão de vida muito acima da média brasileira, já que, segundo 

dados recentemente divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) o rendimento mensal domiciliar per 

capita da população Brasileira é de R$ 1.373,00. 

Ademais, ao contrário do que defende o requerente, a 

garantia de reparação do dano material e moral causados pelos 

delitos em exame, por ser de interesse público, na medida em que 

afeta toda a sociedade brasileira, vítima dos supostos crimes 

cometidos pelo então Presidente da República, por óbvio se 

sobrepõe aos interesses particulares do requerente e de seus 

familiares, de maneira que a imposição de restrições 

financeiras ao alto padrão de vida de Michel Temer é 

decorrência lógica e natural da medida cautelar efetivada, 

a fim de resguardar a efetividade da ação penal em que o 

requerente é réu. 

Quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas 

percebidas a título de aposentadoria provenientes da 

Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, da São Paulo 

Previdência e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social – 

FRGPS, embora, de fato, o artigo 833, IV do Código de Processo 

Civil garanta a impenhorabilidade de tais valores, o requerente 

deixou de juntar extratos bancários e contracheques ou outros 

documentos hábeis a comprovar que o bloqueio incidiu sobre 

referidas verbas, de forma que não há como acolher o pleito 

de desbloqueio sem a devida comprovação da natureza do 

numerário constrito. 
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Quanto à empresa Tabapuã e Participações Ltda., do valor 

total cujo bloqueio foi ordenado, R$ 62.592.537,32, apenas R$ 

491.889,14 foram efetivamente constritos. 

Não há qualquer comprovação de que a medida tenha 

alcançado verba impenhorável, tampouco ficou demonstrada a 

incidência de qualquer causa legal que permita seu levantamento, 

de forma que o caso é de indeferimento do pedido” (fls. 

5783/5794).    

 

Salienta-se, contudo, que em momento algum esta 

Defesa pleiteou o desbloqueio ou o levantamento da constrição patrimonial, mas 

tão somente a 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 citadas naquele petitório, a fim de possibilitar a manutenção e 

sustento do Peticionário e sua família.  

 

Bem por isso, de plano já se verifica a necessidade de 

reformar a r. decisão de fls. 5783/5794, ante a equivocada premissa adotada 

por este D. Juízo no sentido de que esta Defesa teria pleiteado o desbloqueio ou 

o levantamento do bloqueio patrimonial dos Peticionários. 

 

Outrossim, este D. Juízo asseverou que “imposição 

de restrições financeiras ao alto padrão de vida de Michel Temer é decorrência 

lógica e natural da medida cautelar efetivada, a fim de resguardar a efetividade 

da ação penal em que o requerente é réu” (fls. 5793). 

 

Entretanto, por mais que se queira proteger o 

patrimônio dos Peticionários de sorte a “resguardar a efetividade da ação penal 

em que o requerente é réu” (fls. 5793), à toda evidência 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 
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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 dos Peticionários, 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. 

 

Bem por isso 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 reconsidere a decisão 

proferida pela d. Magistrada substituta e module o alcance da r. decisão de 

fls. 4744/4777, de sorte a garantir a 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 (fls. 5476/5482): 

 

 

 

                                                           
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 inicialmente de R$ 106.000,00) para o valor descrito na tabela abaixo, a despeito de 

não terem procedido a retificação do instrumento contratual. 
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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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, oportuno se mostra dizer, ao contrário do 

quanto afirmado na decisão de fls. 5783/5794, que a não incidência de 

constrição sobre estes valores 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 as suas despesas 

domésticas mensais habituais, conforme se comprovou serem devidas nas fls. 

5483/5607 e encontram-se sumarizadas na tabela abaixo: 

 

 

 

Como se vê, portanto, o pedido de fls. 5470/5609, 

além de ter por objeto a não constrição de verba de caráter eminentemente 

alimentar, cujo bloqueio afigura-se vedado, fez prova que o quantum acima 

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
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fixado se limita ao necessário para fazer frente às despesas fixas mensais dos 

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

passíveis de serem arbitradas neste momento, justamente em razão desta 

característica. 

 

Finalmente, consigne-se que, data maxima venia, a 

referência feita pela decisão de fls. 5783/5794 ao que seria o “rendimento 

mensal domiciliar per capita” da população brasileira ficaria bem em texto de 

programa partidário em que se pugnasse pela necessidade de combater a 

desigualdade de renda reinante no País, mas não pode servir para fundamentar 

o indeferimento do pedido formulado, seja porque não se ampara no 

ordenamento jurídico, seja porque ao Poder Judiciário não cabe criar, artificiosa 

e casuisticamente, a socialização da miséria. 

 

Por todo o arrazoado, requer-se a 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, a reconsideração da decisão de 

fls. 5783/5794 e, consequentemente, seja determinada a 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 indicadas. 

 

Termos em que,  

Pede deferimento.  

De São Paulo para Rio de Janeiro, 04 de junho 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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